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 : خالصه

بس که شلوغ هستن و بعد از دادن کنکور به  ارنیرو در م و وروجک که همراه دوستاش اشک همه طونیش یدرباره دختر

 .طنتیناب از جنس ش یرمان کنه؛یم رییو راهشون به کل تغ ذارنیپا م گهیشهر د هی
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 مقدمه:

 • ...میبِسمِ اهللِ الرَ رَحمنِ الر رَح ... •

 !دوباره دادم یبه آفتاب سالم دوباره

 به باد؛ کنمیم سالم

 .بادبادک و بوسه به

 .سکوت و سوال به

 یبه گلدان و

 !ندیبیبهار م شهیخوابِ گلِ هم که

 .به چراغ کنمیم سالم

 یکودک یچراها به

 تو یمهربان ِگونه یهاچال به

 ییگلرو غمای#

 یکن هیگر یخر نشو آدمک

 سراب است؛ بخند ایدن کل

  یکه بزرگش خواند ییخدا آن

 خدا مثل تو تنهاست بخند به

 ●... میبِسمِ اهللِ الرَ رَحمنِ الر رَح ...● 

 دوباره دادم یبه آفتاب سالم دوباره

 به باد کنمیم سالم

 بادبادک و بوسه به

 سکوت و سوال به

 یبه گلدان و

 !ندیبیبهار م شهیخواب گل هم که

 به چراغ کنمیم سالم

 یکودک یچراها به
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 .تو یمهربان ِگونه یهاچال به

 ییگلرو_غمای#

« یفاط » 
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و  نییپا وفتمیتخت ب یباعث شد از رو میبلند شدن ناگهان د؛یبرق سه فاز از کلم پر د،یچیخونه پ یکه تو یداد یصدا با

 .بشه ریبدنم مبارکم خورد و خاکش

 .بردم یمادر گرام به عمق مطلب پ دنیکه با د کردمیو منگ داشتم به اطراف نگاه م جیگ

 :بود گفت ستادهیهمونطور که دست به کمر ا مامان

 ؟یبه مدرسه برس رید یروز اول یخوایم شه،یم ریبچه بلند شو االن مدرست د _

 :گفت کرد؛یکه داشت خندش رو کنترل م یتخت که از دردش چشمام رو بستم، مامان در حال دمیرو محکم کوب دستم

 .انیبلند شو آماده شو االن دوستات م ؟یفاز بردار یآخه بچه مگه مجبور _

 :به مامان گفتم رو

 کنه؟ما کم ها رو از سرمعلم نیبلند شم نماز بخونم تا خدا شر ا ؛ینکرد دارمینماز صبح ب یچرا برا _

 :گفت زد،یم یثیکه لبخند خب یدرحال مامان

 .تو کردم یمعلما یصبر برا یمن دعا یتو و معلمات هم دعا کردم؛ ول یخوندم برا من بلند شدم نمازم رو_

 !از گوشه امام زاده ایکردن  دایمن رو از جوب پ دمی. من آخر نفهمرونیهم از اتاق رفت ب بعدم

 .هام افتادممشت آب به صورت زدم و مسواک برداشتم و به جون دندون هیرفتم  سیشدم به سمت سرو بلند

 رهیم یوقت کم داشتم آدم وقت نکهیا لیبه دل اومدیحموم بدم م یاونم قبل مدرسه رفتن بچپَم تو ،یاول صبح نیا از

 .حموم باشه یساعت تو کیحداقل  دیحموم با

وقت  یک یخودت رو بشور یوقت کرد یمن تو ک زیحموم، خوب عز میرفت قهیده دق سنینویها متو رمان انیم مثال

 !؟یخرمن موهات رو خشک کن یکرد

 !! خب احمق اونا داستانه. داستانیشیناراحت م یگاو گنیبهت م یدرون: وقت یندا

 .دونستمیندا جون اصال نم یخوب شد گفت _

 .سرم جمع کردم یخوب شونه کردم باال یو برس برداشتم به جون موهام افتادم. وقت ستادمیا نهیآ یجلو

 .رهیراست باال م واریکه از د طونیدختر شر و ش هیام که امسال کالس نهم هستم، دختر پونزده ساله هی من

 یقهوه و عسل یبیترک یدختر خوش قد که قدم صد و هفتاد، با چشما هی نکهیکنم فقط ا هیندارم خودم رو تجز حوصله

 .خوشگله یلیکه به نظر همه چشمام خ

 !فتهیکرد؛ خودش فیاز خودش تعر نیدرون: باز ا یندا

 .شده، زود فرم بنفش مدرسه رو به تن کردم و با برداشتن کوله به سمت آشپزخونه رفتم رید گفتیمامان که م یصدا با
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 یرو از جا کفش میمشک یهایکتون عیندادم و سر تیلقمه رو هم بخور اهم نیا ایبچه ب گفتیمامان که م یدادها به

 .ها رفتمبرداشتم و به سمت پله

 .انیها دارن مبچه دمیزدم؛ از دور د رونیو از خونه ب دمیرو پوش هامیکتون عیو سر نییها سر خوردم پاپله از

 :و بلند داد زد دیاز دور من رو د مائده

 .میبر نجایاز ا ایب یفاط _

 :ها رفتم و رو به مائده گفتمسمت بچه به

 .ذارنیمرده زنده برامون نم رونیب زنیر یم هیتر، االن همسا ذره آروم هیخواهرم  _

 :رو به من گفت نینگ

 ن؟یما رو برد یباز شما دو تا آبرو _

چون مدرسه  م؛یگرفت شیراه مدرسه رو در پ یتاسف برام تکون داد. همگ یاز رو یکج کردم که سر نیخنده دهن نگ با

 .امروز هم روز اول مهر بود م،یرفتیم ادهیبود پ کینزد

 .کارخونه ماسه داره هیبابام خارج شهر  ،یشرق جانیآذربا یهااز شهرستان یکیهستش؛  انهیم یما تو خونه

 :عسل به خودم اومدم که گفت یصدا با

 !شوهرت یفاط _

 :افتاد؛ با خنده گفتم ابونیاون طرف خ پوشیو نارنج ینکیبه رفتگر قد بلند و ع نگاهم

 .ششیعشقم! من برم پ یوا _

 :رو گرفت و گفت فمیاز پشت ک نیبرم سمتش که نگ خواستمیها بلند شده بود مخنده بچه یصدا

 .تو میبر ذارهینم یمدرسه االن عبدالل میبر ایب _

 .میگرفت شیدوباره راه مدرسه رو در پ نیگفتن نگ با

 :مدرسه گفتم یورود دنید با

 !دیآمد به محل کشت بادمجون خوش _

 .از آب در اومد یجالب هیها بلند شد؛ چون فرم مدرسمون بنفش بود، تشبخنده بچه یصدا

 .زهرا شد یحرف زدم مثل انشاها یاوه! چه ادب اوه

 .بودن دهیبعد سه ماه باالخره هم رو د زدن،یهمه داشتن با دوستاشون حرف م م؛یمدرسه شد وارد

 .اومد طرفم و بغلم کرد سنایزدم و  غیج سنای دنیکه با د میگشتیکالسمون م یهاهم دنبال بچه ما
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 :اخم گفتم با

 !شهیم یآقامون عصب ؟یدختر مگه تو شوهر ندار _

 ها بلند شد.خنده بچه یصدا

 :وسط و گفت دیدرسا پر

 .رهیمن رو بگ دی! اون باکنهیالبته اونم غلط م ؛یدریح یحتما آقا ره؟یگیتو رو م یک _

 .خوش خنده شده بودن بیامروز عج نایها بلند شد، اخنده بچه یصدا

 مدرسه ما یکینمونه و  یکیمستخدم مدرسه بود؛ البته تو مدرسه ما دوتا مدرسه بود،  یدریح یآقا

 .بود گهیبوفه د هیساختمون  رونیبوفه هست و ب هیساختمون مدرسه ما  یبزرگ، تو یلیمدرسه خ اطیح

 .هم پشت مدرسه ما بود یپشت اطیح هیکه پشت مدرسه نمونه بود و  میهم داشت یپشت اطیح هی

 .دروازه بود یتورها یبهداشت سیبود. رو به سرو بالیتور وال شیهم پ یو آبخور یبهداشت سیسرو

 هم به سمت کوچه یکیو  شدیباز م ابونیبه سمت خ یکیدوتا در داشت،  مدرسمون

 .که درسا زد از فکر در اومدم یمدرسه نشسته بودم. با پس گردن یپشت اطیح یتو

 :گفت میمر

 ؟یکردیفکر م یدریح یبه آقا یها داشت _

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 .کردمینه داشتم به عمت فکر م _

 :محکم زد پشتم و گفت یکی درسا

 !کشتمتیم وگرنه خودم ؛یفکر نکرد یدریح یخوبه به آقا _

 :با خنده گفت زهرا

 .خوشگله نقدرمیعشق داره ا هیخودش  نیا کنهیفکر نم یدریح یبه آقا نینترس ا _

 :با حالت فکر گفت سنای

 ه؟یعشقش ک _

 :گفت نینگ

 یهابلیبود س ینکیبود، قد بلند داشت ع دهیپوش یلباس نارنج م،یدیرفتگر خوشگل و ناز د هی میاومدیم میداشت _

 .خوشگل داشت
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 دوعهیداره مثل اسب م سانیبله آ دمیسمت جمع که د مینفر همه برگشت هی یخنده جمع بلند شده بود. با صدا یصدا

 .میبغل مر دیبغلم که پر ادیسمت ما. دستام رو باز کردم تا ب

به  ی. همگصف نیایب گفتیاومد که م یمعاون پروش یقاسم یخنده جمع بلند شد. صدا یچپ نگاش کردم که صدا چپ

 .میسمت صف رفت

از  یکی یکیها در رحل قرآن بلند گذاشته بودن و بچه یداخل. جلو میتا بر میها حرکت کردبه سمت پله دییبا گفتن بفرما

 .رو داشته باشن یخدا سال خوب دیتا به ام شدنیقرآن رد م ریز

 «نهم دو »کالس انداختم.  یبه تابلو باال ی. نگاهمیسمت کالسمون رفت به

خانوممون وارد شد.  نیتا اول دینکش ی. طولمیسوم نشست فیرد یو زهرا و مهسا تو نیو همراه با نگ میکالس شد وارد

 .کالس رو ترک کرد قهیکالس گفت و بعد از اتمام پنجاه دق نیوارد کالس شد و از قوان یخانوم نجف

 :جلو و گفت دیپر درسا

 .سرجاتون دینیمن مبصر کالسم، بش _

 :گفت سانیآ

 !حهیخواهرم االن زنگ تفر _

 :گفت درسا

 .سرِ جات ینیبش دینداره با یفرق _

 .یمسخره باز ای لیتحص یبرا نجایا میها بلند شده بود. من موندم ما اومدخنده بچه کیشل

 اد؟یتو و دوستات م ی! آخه درس خوندن به گروه خونیدرون: خب معلومه مسخره باز یندا

تا  دینکش ی. طولمیدور نشست اطیو تو ح میرفت اطیبه سمت ح ی. همگگفتیدرونم داشت راست م یندا میحق نگذر از

 .هم مثل ما نشستن هاینییسال پا

 .مینش نیو پخش زم میتا بلند ش زدیتکمون رو صدا متک و اسم اومدیداشت م رتیبلند از طرف دفتر مد یصدا

 :گفت یلیم یبا ب سانیآ

 .شمیبلند نم نجایمن از ا _

 :گفت بلند شد و ساناز

 .برنیهممون رو م انیمدرسه م یروهاین ی! پاشو االن مامورهاسانیآ _

 :اومد و گفت یمی. خانوم سلدیطول کش یبه در ورود میبرس میتا بر میزنگ همه بلند شد یصدا با

 سرتون؟ یرو نیمدرسه رو بذار نیخوایباز م _
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 .میو سر جامون نشست میها باال رفتداخل، بدو بدو از پله میکه گذاشت بر دمیخند زیر

****** 

 .میو قرار بود من  محدثه امروز به کالس زبان بر گذشتیهفته از مدرسه م کی

زدم و با سر کردن  ملیذره رژ و ر هی. دمیرو هم پوش یو مانتو صورت دمیرو پوش یخی یرو بافت زدم و شلوار ل موهام

  .آماده شدم میصورت یروسر

 .دمیپوش رنگم رو دیسف یهایرو نرده و سر خوردم. کتون دمیرو برداشتم و طبق عادت هر روز پر کولم

 :گفتم عیبلند شد. محدثه بود. اتصال تماس رو برقرار کردم و سر میزنگ گوش یمعمول صدا طبق

 .امیشد! دارم م رید دیبخش _

داشت ساعتش رو نشون  دی. از دور که من رو دشهیم یعصب یبرس ریکه د نیاز ا دونستمیتلفن رو قطع کردم. م زود

 :بدو رفتم سر کوچه و تند گفتم داد،یم

 !شد ریشرمنده د _

 نیو ماش میسوار شد عیپامون ترمز زد؛ سر یجلو یهمون لحظه تاکس میرفت ابانیو به سمت سر خ میهم قدم شد ییدوتا

 .به راه افتاد

*** 

برم لباسام رو  دیبا دمیو فهم ستادیسرم ا یمبل پرت کردم که مامان دست به کمر باال یخونه شدم و خودم رو رو وارد

 .عوض کنم

 .ارمیکه حسش نبود در ب امیشلوار ل دم،یپوش یمشک شرتیت هیبه اتاقم رفتم و مانتو رو در آوردم و  یخستگ با

 .به سمت آشپزخونه رفتم زدیشام صدا م یمان که من رو براما یعلومم رو دست گرفتم تا بخونم؛ با صدا کتاب

 میساعت شش صبح تنظ یرو برا یگوش داد؛ی. ساعت دوازده شب رو نشون مه سمت اتاق رفتمبو خنده  یشوخ یکم بعد

 بالشت تا بتونم راحت بخوابم. یکردم و سرم گذاشتم رو

 .نشسته بودم یصندل یپشت یرو مونیمدرسه و من طبق معمول مثل م اطیح یتو مینشسته بود

 :نشسته بودن و ساناز هم کنار من نشسته بود. با حالت تفکر گفتم یصندل یو زهرا هم رو نینگ

 کنن؟یم یریها به نظرتون مارها چگونه جفت گبچه _

 :که ساناز بهم زد گفتم یپس گردن با

 .کنندیم یریچگونه جفت گ دمیفهم _

 :با تاسف گفت نینگ
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 کرد؟ شهیم کاری! چیاومد ایدن منحرف به _

 :هم گفت زهرا

 .یدیما رو هم به انحراف کش _

 :خنده گفتم با

 .دیکنیفقط رو نم ن،یاز من منحرف هست شتریشما ب گه،ید نیزنیزر م نیدار _

 .نگم یزیگرفتم که چ میسرم رو برگردوندم و تصم رو گفتم چند تا چشم زل زد به من. آروم نیا تا

 .میزنگ قرآن داشت نیا میو به سمت کالس رفت میزنگ کالس بلند شد یصدا با

 .میبخند یو حساب میمعلم بدبخت رو دست بنداز میتونستیبود که ما م ییهااز کالس یکی قرآن

 . میو نشست میوارد کالس شد و ما به رسم ادب بلند شد خانوم

ها رو صدا زد تا اسم بچه یکی یکیکردن  بیو بعد از حاضر و غا زیبود امروز پرسش بشه. خانوم نشست پشت م قرار

 .پرسش رو شروع کنه

 !نای! السنای! مهسا! درسا! نینگ _

 .و خانوم پرسش رو شروع کرد چند نفر به سمت تخته رفتن نیا

 :کرد و گفت یخانوم قاط هویکه  زدنیحرف م زیر زینفر داشتن جواب داشتن ر چند

 من( ای دیشما حرف بزن ایها ! )خانوممیشیمن دان ای شون،یوز دانس ایخانوم الر  _

 دادم خندم رو خفه کنم. حیپس ترج شه،یاز کالس م رونیباعث رفتنم ب دنمیخند دمید یبخندم؛ ول خواستمیم

و با  زیم یرو دیوسط کالس، درسا پر دنیپر میزنگ قرآن هم باالخره تموم شد. زنگ کالس خورده بود، درسا همراه مر

 :اخم گفت

 .رونیسر جاتون تا از کالس نداختمتون ب دیبتمرگ _

 :خنده گفتم با

 !ننداز رونیمن رحم کن من رو از کالس ب یبه جوون یدریح یتو رو به جون آقا _

 .وارید یدادم و خودکار خورد تو یمن که جاخال پرت کرد سمت که دستش بود رو یخودکار درسا

 .دیبلندش رو کش یهاغیدونه از ج هیها بلند شده بود. درسا نفسش رو حبس کرد و بچه یصدا

 :داخل کالس و گفت دیهراسون پر ری. در کالس محکم باز شد و خانوم مددیکالس لرز یهاکردم پنچره احساس

 زلزله اومده؟( شدهی)چه خبره چ ب؟ینولوب زلزله گل ینخبرد _

 :. درسا با جسارت گفتهیبود با تنب یمساو دنیخند یول م؛یرو گاز بزن نیزم میخواستیخنده م از
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 .داد من بود یخانوم صدا _

 :و گفت دیکش یانفس آسوده ریمد

 !(ابونیبه ب ذارمی! )درسا من از دست تو سر مابانایب امیاجیدرسا من سنون الونان باش گو _

 :درسا با خنده گفت رونیاز کالس رفت ب ریمد تا

 کنه دایپ ابونیب هیهر چه زودتر  شاهللیا _

 !رو از شر خودش راحت کنه ما

 :گفت سانیها بلند شد. از اون سر کالس آخنده بچه کیشل

 ره؟یگیتو رو م قهی شهیم یهر چ کنهیولت نم ریمد نیا یکرد کاریناموسا درسا چ _

 :و گفت زیم یرو دیپر درسا

 .دارن یادیز یهابزرگ همواره دشمن یهاانسان _

 :کج کرد و گفت رو افشیق میمر

 گفته؟ یجمله بزرگ رو ک نیا یبگ شهیم _

 :گفت درسا

 .سر جات نیحاال بش شه،ینه نم _

 :خنده گفتم با

 !گایدر حد الل یزنیدرسا، ضد حال م یعنی _

 :گفت درسا

 قابل شما رو نداره! _

 یآهنگ ترک هیطبل درست کرده بود و  زیاز م میسرش، مر یشده بود و زهرا کالس رو گذاشته بود رو حیباز زنگ تفر

 .خوندیداشت م

 .ختیریهامون داشت اشک مکه از چشم میبود دهیخند نقدری. اکردیها رو مسخره مهم داشت رقص خانوم زهرا

 .خندوندنیکه ما رو م نقدریا بردن،یبا کارهاشون ما رو تا مرز مردن م شهیو درسا هم زهرا

  .شدیها داشت از خنده پاره مبچه هیبود و اونم مثل بق سادهیوا نیکنار نگ عبدهلل

 .میگفتیکالس دوتا مهسا بود بهش عبدهلل م یتو نکهیکالس بود و اسمش مهسا بود، به خاطر ا یهااز بچه یکی عبدهلل
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به  یکس کشتنیکالسمون آدم م یاگه تو یعنیرفاقت؛  یو هم تو یشلوغ یهم تو م،یکالس مدرسه رو داشت نیترهیپا

 .دیفهمیخودش م ریالبته مد گفت،؟ینم ریمد

 .خوندیآبش رو برداشته بود و داشت آهنگ م یتخته و بطر یرفته بود جلو مهسا

 «اوج آرامشه چشات»

 «کشهیقلب من نفس نم ینباش»

 .رو بلد بود تشیدو ب نیکل آهنگ فقط هم از

 .میبود لیو باز دوشنبه و سه شنبه تعط میاومدیرو م کشنبهیو  میبود لیتعط کشنبهیچهارشنبه بود و ما تا  امروز

 .معلما درس بدن میو نذار میو دور هم خوش باش میایب میداشت میها تصماز بچه یاعده

زندان شش  فرار از لمیکارگردان اومده و داره ف هیهجوم بردن که انگار  رونیبه ب یها طورآخر به صدا در اومد. بچه زنگ

 .سازهیرو م

 .دیرو برداره طول کش هاشلهیتا وس نیمعمول نگ طبق

 :ها گفتمبودن. رو به بچه یپسر موتور یراه کل ی. تومیگرفت شیراه خونه رو در پ یهمگ

 .رهیگیهم من رو نم یچکیه ترشمیآخر م گهید دینیبب _

 :گفت نینگ

 .رهیتو رو بگ ادیعموها ب نیاز ا یکی گمیم رمیاالن م _

 :خنده گفتم با

 )زود باش( یتو رو خدا زود باش! زود برو. تزول دا _

 .از تاسف تکون داد و به راهش ادامه داد یسر نینگ

 .ما بود هیقهرمان تکواندو همسا دیسع م،یدیرو د دیکه سع میبود ابونیخ سر

 :ها گفتمبه بچه رو

 .منتظرمه ششیپ ! برمدمیعشقم سع یوا _

 :تاسف تکون داد گفت یاز رو یسر یعسل

 .شهیدختر دوست م هیعقل کل؟ هر روز با  کاریچ خوادیتو رو م اون _

 ها مانع شد تا جواب عسل رو بدم.بچه یو رفتن خدافظ میبود دهیسر کوچه رس به

 .گذاشتم. وارد خونه مادربزرگم شدم یجا کفش یرو تو هامیدر رو با پا باز کردم و کتون
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 :. بعد با خنده گفتکه محکم من رو بغل کرد یبغل هان دمیو پر دمیکش یفیخف غیدختر عمم ج هیهان دنید با

 ؟یکارا بلد بود نینه بابا تو هم از ا _

 :رو از خودم جدا کردم و گفتم یچندش هان با

 .محبتم تموم شد گهی. برو دنیایاز خودتون در م کنمیذره محبت م هی! گهید یگاو _

 :سرم و گفت یدونه زد تو هی یهان

 !کنم کاریچ گهید یآدم نشد _

 !شنیها آدم نمفرشته _

 :گفت یزیبا خنده ر یهان

 !لیالبته از نوع عزرائ ؛یاآره فرشته _

 :گفتم یترسناک افهیق با

 !رمیپس مراقب باش جونت رو نگ _

 .بود نایعمه ا شیپ نییکردم و در خونه رو باز کردم. مامان پا یها رو طخنده به سمت در رفت و پله با

 یول کنه؛یحرف بارم م یمامان االن کل دونمیکه م دمیپوش یشلوار ل هیمدرسم رو در آوردم و طبق معمول  یهالباس

 .شمیها من آدم نمکرد؟ به قول بچه شهیخب چه م

 سرم بستم یو موهام رو شونه زدم و محکم باال دمیرو پوش امیمردانه ل زیبول

 .رفتم نییبه سمت پا و

 خوشگل غیج هیها و با نرده یرو دمیپر

 .پله فرود اومدم نیآخر یرو

 :با خنده تکون داد و گفت یآقا باز شد. آقا سر گفتمیموقع در توسط پدربزرگم که من بهش م همون

 آز شلوغ اله. )دختر کم شلوغ کن.( زیق _

 :زدم و گفتم یزیر ندلبخ

 !چشم قربان _

 نای. به سمت آشپزخونه رفتم تا به مامان انداختنی. وارد خونه شدم، همه داشتن سفر مرونیو از خونه زد ب دیخند آقا

 .کمک کنم

 :گفت یهان

 چه خبر از درسا؟ _
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 :گفتم یمتفکر افهیق با

 .سالم برسون یسالم دارن، گفتن به هان _

 :گفت یهان

 !سالمت باشهسرشون  _

 گاو گرسنه به غذا حمله کردم هیو من مثل  میسر سفره نشست یهمگ

 سه روز بعد

 :بودن. درسا با خنده گفت ومدهیها ناکثرا بچه م،یسر کالس نشسته بود

 ن؟ینگ یزیچ ریبه مد نیدیقول م بگم یچ هی _

 :در آورد، بعد گفت بشیاز ج اینوک یگوش هیکه درسا  میسر تکون داد هممون

 .میبش یمزاحم تلفن نیایب ومدنیها نحاال که معلم _

 :که درسا زنگ زد و گفت میها رو گرفتاز بچه یکیدوست پسره  شماره

 !سالم _

 ! شما؟دییسالم بفرما _

 .دیرو خاموش کن هاتونیگوش میشوریمخابرات رو م میمن از مخابرات زنگ زدم! دار دیشببخ _

 .میرو قطع کرد؛ چون از قبل با ما هماهنگ نشده بود از خنده وسط کالس ولو شده بود یگوش بعد

 .میبود از خنده بترک کیکه نزد میبود دهیخند نقدریا آخ

 :با اخم گفت درسا

 .میبه ملت قول داد نیمخابرات بشور نیبلند ش _

 .ها بشتر بلند بشهخنده بچه یحرف باعث شد تا صدا نیا

 .میداد لشونیها تحوچرت و پرت نیو از ا میها زنگ زدبچه یتک دوست پسرابه تک ینطوریهم

 .بودم تردهیمن که از همشون ترش تر،دهیاز ترش یکی یکیما هم  پیهمه دوست پسر دارن اک ملت

اوضاع خرابه.  میدیداغون به همه ما نگاه کرد که فهم افهیوارد کالس شد، با ق یکه خانوم نجف میوسط کالس ولو بود همه

 .هامونیصندل یرو میدیهمه زود پر

 :ها گفترو به بچه خانوم

 .و شما دونمیکارتون تکرار شه من م نیا گهیبار د هیها! شما بچه دیرینم _
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 !خِدا ی. اَ رهیرو جو گرفت اومده حال ما رو بگ نیا باز

 لینمره خانوم بهمون داد به دل هی یهم نفر. آخر کالس دنیخندیم یپوست ریو ز کردنیم طنتیها شکالس بچه سر

 .میبودن و ما اومده بود ومدهیها نبچه نکهیا

کرده بودن و ما از خنده غش  گرفتن. دوباره زنگ زدن رو شروع از سر رو طنتیها شباز دوباره بچه رونیکه رفت ب خانوم

 .میکرده بود

 .میشدیم کینزد ییجدا یو ما زودتر به روزها گذشتیروزها پشت سر هم م

 ایتموم شه  رترید مونیبود که بستن نیتنها دقدقمون ا که ییروزها یبرا ،یشاد بچگ یروزها یدلم برا دیکشیم پر

 .باشه هیبق یهاتر از آبنباتهامون باکالسآبنبات

 !هاشونیهاشون، خوب نبود نگرانها، خوب نبود دقدقهآدم بزرگ یاینبود دن خوب

 !دادیم تیبه اون عروسکش اهم نیبده که مسترب تیبهم اهم یکه همونجور خوادیمرو  یکی دلم

 و دوختم دمیخودم بر یوقت یتنم نشد؛ حت یاندازه چوقتیه یزندگ» اطیمرد خ ریگفت پ بایز چه

 » ن .م یطبع شاعر نیا کردیوقتا گل م یشاعر شده بودم؛ بعض یمن امروز حساب اوه

 .شهر یهاآدم یاهویبه ه یبش رهیکنار پنچره و خ ینیبش دیآدما، با نیشهر و ا نیا اوهویاز ه یدور ش وقتا یبعض دیبا

 .رفتم ییرایبه سمت پذ اریاختیو ب رمیباعث شد از پنچره فاصله بگ ییآشنا یصدا

 دمیجست پر هیگلم شگفت و با  گل از یمح دنیبا د کردن،یافتاد که داشتن باهم جنگ م یاو محدثه هیبه هان نگاهم

 .میشد نیپخش زم ییکه سه تا یو مح یهان یرو

 .دادیبلند شد که داشت فحش م یداد مح یصدا

حاال  گرفتیمن رو نم یهم کس ینطوریمن، ناقص شدم. هم یرو یافتاد لیمثل ف ییلویپاشو له شدم! هزار ک یعوض _

 .سراغم ادینم یچکیبدتر ه

 :گفت یزور و زحمت بلند شدم که هان با

 .شد نیتخت زم دمیترک شعوری! خب آخه بیگاو ؟یستیآدم ن _

 :کردم و گفتم یاسرمستانه خنده

 .املویبابا! من پر پرش پنجاه و پنج ک دیریبم _

 .رفتن نیینازک کردن و به سمت پا یپشت چشم ییدوتا

 :اُپن و گفتم یرو دمیپر کنن،یپاک م یعمه و زنعمو و مامان دارن سبز دمیرفتم که د نییسمت پا به

 بگم؟ ثیحد هی یهان _
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 ؟یمگه بلد _

 !خفه شو بذار بگم _

 !خوب زرت رو بزن _

چهارتا  یه تا نهیشیساکت بغل دستشون م ادیم نشیطو کنن،یپاک م یسبز هم با دارن زن تاسه  وقتی داریم حدیث _

 .رهیبگ یاد دیمطلب جد

 خندمون بلند شد. یکه کنارش بود رو گرفت و پرت کرد سمت من و صدا یبیس مامان

تا زودتر  خوندنیهاشون رو مگوشه از اتاق نشسته بودن و درس هیام هر کدوم و محدثه هیمشغول درس خوندن بودم، هان

 .میبترکون یچند روز رو حساب نیتموم شه و ا

 یدختر هیبا  کردمیها صحبت مبا بچه یگروه ماکان یداشتم تو یوقت شبیبه د دیکنار گذاشتم، ذهنم پر کش رو کتاب

 .مایآشنا شدم به اسم ر

 .میرو ادامه بد مونیدوست شتریو قرار شد ب میباهام چت کرد یبود، معقول و مهربون بود. کل یخوب دختر

 یوشتم از چند روز باقبودم، ن یغرق خوش یکه حساب یو نوشتم از چند روز دمیکش رونیخاطراتم رو از کشو ب دفتر

 .دوستام یبرا هامیاز دلتنگ هام،یمونده، نوشتم از دلتنگ

 .مویجمع چند نفر یبرا دیکشی. دلم پر مهابچه یهاطنتیش کردیم ترشنیریخاطرات و ش نیبودن ا نیریش بیعج

 .داشتم یبودم؛ اما ذهن آروم یشلوغ دارن. برخالف من که آدم شلوغ یهاذهن شهیآروم هم یهاآدم

 هیآرام گر یبود نینشود و اگر غمگ داریآهسته بخند تا غم ب ینوشتم: اگر شاد بود ترشیباز کردم و سر ت یدیجد صفحه

 .نشود دیناام یکن تا شاد

 «نیچاپل یچارل»

 نیبهتر یقیگوشم گذاشتم.  موس یرو تو هامیشدن، هندزفر حسیهام بو نوشتم تا باالخره حس کردم دست نوشتم

 .من رو فهمهینم یچکسیکه ه یدوستِ منه، وقت

 .دیچیپ گوشم یرضا بهرام تو یکردم که صدا یپل میاز گوش آهنگ

 کاش»

 !ما بود نیب یدور راه

 کاش

 !ما جدا بود سرنوشت

 تو فکر من رها بود از
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 اری یبودمت ا دهیند گر

 !عشق

 خانه ات خراب است یدید

 عشق

 سراب است یاچه گفته هر

 چه حق انتخاب است نیا

 ندارم خبر از دلدار؟ که

 (کاش _رضا بهرام)

حس  یتا درک کن یعاشق باش دی. حتما که نباخونهیخواننده م یتک جمالتتک یو حس کن یعاشق نباش شدیم یگاه

 .طرف مقابلت رو

رو از گوشم در آوردم و فلش رو وصل کردم به  یکتاباشون رو. هنذفر کردنیها کردم که داشتن جمع مبه بچه ینگاه

 . کمیکوچ کریاسپ

 .وسط اتاق دنیزود پر یجنگولک باز هیهام که پابچه د،یچیکل اتاق پ یتو ایآصف آر یکردم که صدا روشن

 و کنار توام یمن کنار»

 من مال خودم خوامتیرو م تو

 دنیتو شدم همه فهم ریگیپ یجور هی

 رواله یهمه چ یشمیکه پ تو

 باحاله نمونیقدر حس ب چه

 دمینم ایدن هیتو رو به  گهید نه

 من تمیپا مینیبش ییدوتا یخوایم

 من تمیپا یجا بر هر

 «من تمیپا ینیرو بچ شمال

 (من تمیپا _ایآصف آر)

جونم که  ییهام و دابود و پسر عموم هیشدن، داداش هان نیچند نفر از خنده پخش زم و واریخورد به د در اتاق محکم هوی

 شده بودن. نیپخش زمه ازخند

 :پسرعمم گفت آراز،
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 .کنمیمنتشر م یمجاز یفضا یکه گرفتم رو تو یلمیف نیا یایم کیبه خدا نزد _

 :گفتم غی. با جوارید یخودش رو جمع کرد و در بست و با مخ خوردم تو عیکه سر رمشیتا بگ دمیپر

 !کشتمت رونیب امیآشغال ب _

 :با داد گفتم ،ییرایباز شد و محکم پرت شدم تو پذ هویو در  دمیرو کش رهیدستگ محکم

 .نیما رو ناقص کرد نیزد یشوهریب نیا یرفت! تو نیها دماغم از بکثافت _

 :گفت به ابروهاش انداخت و ینیچ مییدا

 ره؟یگیم تو رو یآخه ک _

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 !بابا یتو خوب _

 .بود اموونهید و آرشا هم پسرعمو اشاریسه تفنگدار پسرعمم بودن.  نیبود، ا ستادهیآراز کنار آراد و آرمان ا 

دختر عمم بود، زهرا دختر خالم بود، حسام هم پسر خاله بود. حاال بچه  یجان بود، محدثه دختر عموم بود، هان ییدا بهراد

 .میریرو فاکتور بگ لیفام یهاکیکوچ

 :گفت، خواستم حمله کنم طرفش که گفت یشیا بهراد

 .میهست یک دهیکه  نشون م هییتنها کارت شناسا ت،یحرف زدن در اوج عصبان _

 :حرص گفتم با

 .ثابت شده به همه تونیشعوریب یشماها ک _

 :گفت آراز

 .دور دور رونیامروز ببرمت ب دمیقول م یاگه حمله نکن _

 :گفتم تیجد با

  .زنمینمره چهار م نیبهراد موهات رو با ماش نیبه جون ا یخواب یوقت ی! نبرهایقول داد _

 :بهراد رو به مامان گفت 

 بهراد؟ گهیاز جونش م زتریعز ییآخه آدم به دا ده؟یکش یبه ک یتیتربیو ب یادبیب یتو نیا یآبج _

 :زد و گفت یثیلبخند خب مامان

 !؟دهیخودته، به خودت کش نیع _

 .ختیریبود از چشماش اشک م دهیخند نقدریکنار من ا و از خنده منفجر شدم. زهرا هم نیرو که نشستم زم نیا



 

 

فاطی مقاره کاربر نودهشتیا_های شیطونوروجک   WWW.98IA3.IR 20 
 

 :رو به مامان گفت زهرا

 !ضد حاالت نیا نهیشیبه دلم م بیخاله عج _

 :به ما انداخت و گفت یاز خنده، مامانِ زهرا نگاه چپ میدیترک دوباره

 !داداش من رو نیا دیکن تیکم اذ _

 .میرفت اطیبه سمت ح یخنده و شوخ با

 .نفره رو زدهیجمع س نیا متی. دوست داشتم صممیخوردیم ییو چا مینشسته بود اطیح یتو یهمگ

 .بلند شد میزنگ گوش یصدا

 !جانم _

 !؟یگیجانم م ینطوریکه ا یبود یمنتظر ک شعوریب _

 ؟یچطور ؟یعه سالم درسا! خوب _

 !نداره یبه تو ربط _

 !همه لطفت نیبابت ا یمرس _

 پرسش؟ ایفقط بگو علوم امتحانه  ریوقتم رو نگ _

 !پرسش _

 ؟یریبم یبر یندار یکار ریوقتم رو نگ گهیخب د _

 !یگمشو! با _

 اومدیبدش م یلیگردن من رو بشکنه. خ خوادیحس کنم درسا االن دلش م تونستمیرو قطع کردم، به وضوح م یگوش

 .یرو روش قطع کن یگوش یبدون خدافظ

و بهراد  اشاری کردن،یم یآرمان و حسام داشتن تخته باز کردن،یم یها افتاد. آراز و آراد داشتن شطرنج بازبه بچه نگاهم

 .کردنیو آرشا هم داشتن صحبت م

 .کردیمرو جمع  نایال یهایزن آراز داشت اسباب باز نینوش بست،یرو م دهیدخترش سپ یزن آرمان داشت موها سارا،

 :سر و کله هم. با داد گفتم یتو زدنیهم داشتن م دخترا

 !میکن یکار هی نیپاش دهیپوک حوصلم _

 :بهراد گفت کردن،یهمشون داشتن پوکر نگاهم م هابچه

  !کنم؟ کاریچ گهید یآدم نشد _
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 :رفتم که بهراد گفت یاغره چشم

 .خورهیکله ما رو م یفاط نیوگرنه ا م؛یبگرد میبر نیآماده ش نیبر نیپاش _

 :بهراد و گفت یجلو دمیپر

 .کنهیم یقاط ادبهیب یفاط گنیبعد م کنمیلهت م زنمتیم رمیگیاالن م _

 :رفت و گفت یاچشم غره بهراد

 !ادیبر م یواال از تو همه چ _

 اومدن مامان بحثمون ناتموم موند. با

موهام رو  ره،یت یرو برداشتم با شلوار ل یکردم به لباسا، مانتو زرشکبه سمت اتاق رفتم و در کمد رو باز کردم. متفکر نگاه 

 .بلندم رو سر کردم یزرشک یبه قول بهراد روسر یسرم بستم و بعد بتن کار یباال

 

بهراد عادت داشت بگه  یو رژ؛ ول ملینبود، جز خط چشم و ر ادیز شمیآرا رون،یاز اتاق زدم ب میبرداشتن کاپشن مشک با

 .دادن به من بسته بودن ریکال نافش رو با گ یکنیم یبتن کار

 

آرمان شدن. من و  نیآراز شدن و آرمان و زنش و آرشا و حسام و زهرا سوار ماش نیسوار ماش اشاریو  هیو و زنش و هان آراز

 .. آراز و آرمانم خونه موندنمیبهراد شد نیو محدثه و آراد هم سوار ماش

 

 .رو روشن کردم نی. دست دراز کردم و ضبط ماشمینیجا بش هی میو بعد بر میشهر دور بزن یاول تو بود قرار

 

 .میکرد یهمخون ینیاسی یو با عل نییپا میها رو دادرو. پنچره نیماش یپر کرده بود فضا ینیاسی یعل یصدا

 

 دستیمن ضربه د دل»

 

 نستیوصل پ پر

 

 یگاه ناب هیتک هیواسش  تو
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 یمثل مهتاب یخود نور تو

 

 یتابیهمه جا تو فقط م کهیتار یوقت

 

 یتابیتو م آره

 

 دوست دارم هم

 

 یخوابیب لیدل ییتو هم

 

 یآب ستیخودت ن ریدلم غ شیآت واسه

 

 (ماه قشنگم _ینیاسی یعل)

 

 دیگوشه مانتوم رو گرفت و من رو کش بهراد

 .نشستم سر جام یزیآم طنتیبهم انداخت. با خنده ش یو نگاه چپ داخل

 

 نیو من به سمت ماش میشد ادهیپ نی. با محدثه از ماشمینیجا بش هی میبغل تا بر میشهر زد یگشت و گذار تو یبعد کل 

 .آرمان رفت نیبه سمت ماش یآراز رفتم و مح

 

 میشدیشون م کینزد یو وقت زدنیو اونام ترمز م میسادیمیما وا رفتنیجلو م یگرفته بود و ه شونیانگار اونا باز یول

 .کردنیحرکت م

 :گفتم ی. با حرص به محدادیبه چهره آراز افتاد که داشت برام شکلک نشون م نگاهم

 !میبر ایمحدثه ب _

 .میکجا بر میدیما که نپرس یول _

 .نیماش یتو میبر ایب _
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 :رفتم و نشستم که آراد گفت نیسمت ماش به

 ؟یشد چرا نرفت یچ _

 .برو سمت پارک انقالب ییدا _

 :با تعجب گفت بهراد

 .میکجا بر یدیتو که نپرس _

 .حقشونه تابع ما باشن ارنیغلط کردن! برو سمت انقالب ادا در م _

 :گفت آراد

 .از دست شماها! بهراد برو سمت انقالب _

 .میرو هم جواب نداد هامونیگوش ر،یطول مس یو تو میسمت انقالب رفت به

 .نییپا دمیپر نیو از ماش میرو پارک کرد نیماش

 !بد نبودا یگرفتیهم نظر ماز ما  _

 :آراز برگشتم سمتش و گفتم یصدا با

 !میرینظر بگ تا ازت یآدم باش یخواستیم _

 .ها بلند شدبچه زیخنده ر یصدا

 .بهم دمیبا ذوق دستام رو کوب م،یرفت یسمت ورود به

 نها ذوق کنتو ازدواج کردن االن دوتاام بچه دارن بعد تو مثل بچه یهاهمسن _

 .فکش از چهار جا بشکنه فن بزنم هی گهیم طونهینکره بهراد بلند شد، ش یصدا باز

 :رو کج کردم و گفتم دهنم

 !بابا یتو خوب _

 .از ارتفاع دمیترسی. دوست داشتم چرخ و فلک رو! نمرنیبگ لطیچرخ و فلک ب یو آرمان رفتن برا آراز

 .تکاپو بودن یشهر که هر کدوم تو یهاها از اون باال نگاه کنم به آدمداشتم ساعت دوست

 .چرخ و فلک شروع به حرکت کرد یخودشون شدن و بعد از مدت نیچرخ و فلک تک نفره بود. همه سوار کاب یهانیکاب

 .از منظره لذت ببرم دادمیم حیمن ترج یول زدن؛یم غی. اکثر دخترا جمیبود نیارتفاع از زم نیبلند تر یتو

مختلف  یهاشهر رو! چراغ یکیآرامش رو، تار نیفضا رو، ا نیتکاپو بودن. دوست داشتم ا یها توشهر معلوم بود، آدم همه

 .کردنیم شتریشهر رو ب ییبایروشن کرده بودن و ز
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 زنمیشب حرف م تیاز نها من

 یکیتار تیاز نها من

 مزنیشب حرف م تیاز نها و

 یمن آمد یاگر به خانه 

 اوریمهربان چراغ ب یمن ا یبرا

 که از آن چهیدر کی و

 ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم به

 فروغ فرخزاد#

 .از درون آرومم شهیهستم؛ اما هم یشلوغ یلیباهاشون؛ گرچه آدم خ کردیم یفروغ رو! آدم زندگ یداشتم شعرها دوست

 .دهیقرار م تیهممون رو مورد عنا فیمحدثه داره روح لط دمیانداختم که د نییپا نیبه کاب ینگاه

 :و گفت نیزم یکه محدثه دو زانو نشست رو میشد ادهیپ یزدم که چرخ و فلک توقف کرد. همگ یاخنده تک

 !من رو زنده به گور نکردن نایبکش تا ا یعیمن رو به مرگ طب ایخدا _

 :خنده دستش رو گرفتم و گفتم با

 !لوس یآبرمون رو برد پاشو بابا _

 صبا رفت. یبه من رفت و به سمت کشت یاشد و چشم غره بلند

 .میطبقه نشسته بود نی. من، آراد و بهراد آخروفتهیراه ب میو منتظر بود میصابا نشسته بود یداخل کشت

 

 .هر دو طرف بود یچهار نفره بود. پنچ طبقه تو نییپا یهاطبقه

 

 .نشسته بودن گهید یهاآدم امگهینشسته بودن. سه طبقه د اشاریزهرا و  ،یهان ،یما مح نییپا

 

نشسته بودن و  گهیاونا آرشا، حسام و دوتا پسر د نییپسر نشسته بودن و پا کیطبقه دو تا دختر و  نیما آخر یروبرو

 .هاشون نشسته بودناونا هم آراز و آرمان با زن نییطبقه پا

 .رو مخ بود یلیدخترا خ غیج یشدت گرفت و صدا هویبود؛ اما  یعاد یلیاول خ قهیرو روشن کردن، چند دق یکشت

 به روبرو افتاد، به آرشا که داشت نگاهم
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 .و آوردم و چشمام رو چپ کردم رونی. دهنم رو باز کردم و زبونم رو باومدیچشم و ابرو م برام

 ...و دهنش یدستش رو گرفت جلو هویزرد شده بود،  یافتاد که رنگش حساب نایآرشا ا یباال یبه دخترا نگاهم

آرشا. آرشا هم با چندش به  یها بلند شد، دخترا باال آورده بود روخنده بچه کیشل دمیباز بسته کردم که د چشمام

 .کردینگاه م زشیبول

 .کردیبودم که دلم داشت درد م دهیخند نقدریخنده بلند شد، ا یکه بهش افتاد صدا نگاهم

 .گند رو از خودش پاک کنه نیخونه و ا میتا بر میشد نیمکرر دختره سوار ماش یو معذرت خواه یتوقف کشت با

با خنده  خورد،یحرص م شتریب دیدیشده بودم. من رو که م یو من از خنده پخش صندل زدیهمش غز م نیماش یتو

 :گفتم

آرشا هم بگه  ،یبپرسه چطور عاشق مامان شد دار شدن بچشونبچه حاال فکر کن آرشا عاشق دختره شه! بعدها که یوا _

 .من و منم عاشق عق زدنش شدم یو مامانت باال آورد رو میصبا شد یسوار کشت یشهرباز یروز تو هی

 :ها بلند شد که بهراد گفتبچه شیا یصدا

 .تو یرو زنمیچندش آدم باشه؛ وگرنه منم عق م _

 :هم با چندش گفت آرشا

 .اوردمیتو باال ن یزر نزن تا منم رو قهینمک! چند دق _

 .از خنده میدیمحدثه پاچ گفت من و رو که نیا

 .به سمت اتاق رفتم میخونه مستق میدیرس یوقت

تا اجازه  زدمیحرف م ریبا مد دی. شنبه بامیکردیم زشیسوپرا دیبود و ما با نیتولد نگ یو هفت د ستیب گهیروز د چند

 .میریمدرسه براش تولد بگ یبده تو

 به خواب رفتم. الیفکر و خ نیا با

که  قهیو منگ بودم. بعد از گذشت چند دق جیرخورد نور با چشمام، چشمام رو باز کردم؛ اما بالفاصله بستم. هنوز گببا 

 .بود ازدهیبه ساعت کردم؛ ساعت  یرو به دست آورده بودم از جام بلند شدم و نگاه میاریهوش

 .خوندمیدوش جو گرفته بود، شامپو رو گرفته بودم دستم رو داشتم م ریحموم رفتم و ز سمت به

 ایدختر ب یا ایب»

 ایمن ب شیپ ایب

 ایجون من ب ایب

 کنار شط کارون میتا باهم بر ایب
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 نخلستون یتو داغ میکن دایپ بونیسا

 کنار شط کارون میتا باهم بر ایب

 نخلستون یتو داغ میکن دایپ بونیسا

 میبکن یو شاد رقص

 «میبکن یرو راض دلمون

 (کارون _یداوود بهبود)

خورد به در و  یلگد محکم هویکه  دادمیم موضون انجام حرکات خوندمیرو م یمیآهنگ قد نیکه داشتم ا نطوریهم

 .داد فائزه خواهرم بلند شد یپشت بندش صدا

 .دوتا لگد بزن یلگد بزن؛ اما اگه مرد هی یااگه زنده _

 :زل زدم به در حموم و گفتم پوکر

 مردم دوتا لگد بزنم؟ یوقت یباهوش چطور _

 :خندش بلند شد و گفت یصدا

 .رونیب ای. حاالم زود بگهیبا توئه د ینیهم نش راتیتاث میچه کن _

 .شده بود یساله هم شَر ازدهیدختر  نیرفت، خدا ا بعد

رو از پشت بسته  طونیبود و دست ش اریبه تمام ع یدهه نود هیفائزه و حنانه که حنانه  یهادوتا خواهر داشتم به اسم من

 .بود

شلوار جذب  دم،یپوش یقرمز مشک یمردانه شطرنج زیبول هیهام شدم. لباس دنیاومدم و مشغول پوش رونیحموم ب از

 .دمیرو هم پوش یمشک

نمره  نیموهام رو از ته با ماش زدیوقتا به سرم م یهرو برداشتم و مشغول خشک کردن خرمن موهام شدم، گا سشوار

 .شدمیم مونیپش ایخونه ن گهید یاگه موهات رو زد گفتیچهار بزنم؛ اما بعدش با حرف بابا که م

سرم  یشونه کردم با کش با تمام قدرت باال نکهیموهام رو خشک کردم، با شونه افتادم به جون موهام و بعد از ا نکهیا بعد

 .رونیزدم و از اتاق زدم ب رو پشت گوشم میشونیپ یرو ختمیریموها رو که کوتاه بود و م از یاموهام بستم. دسته

اُپن. مامان داشت ناهار درست  یرو دمیصبحانه شدم و پر الیخیبود. ب میسمت خونه مادربزرگم رفتم. ساعت دوازده و ن به

  .کردنیم و دوتا زنعموهام و عمه بهش کمک کردیم

 :بهم کرد و گفت ینگاه چپ مامان

 !زهیم یخانوم خوش خواب صبحانت رو _
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 :گفتم الیخیب

 .گهید شهیاالن ناهار حاضر م خورمینم _

 ی. هاننشسته بودن اطیح یرفتم، همه تو اطیو به سمت ح نییپا دمیغول کارش شد. از اُپن پرشگفت و م یاباشه مامان

 :با خنده گفت

 ؟یخوابیهمه م نیدختر ا یخرسمگه تو  _

 :خنده گفتم با

 .کردمیآرشا و اون دختر فکر م ییداشتم به آشنا دمیخواب رید شبید _

 :دستش رو پرت کرد سمت من و گفت یتو بیچپ نگاه کرد و س آرشا

 !بابا نمک! اصال تو خوب ما بد _

 :زدم که آرشا گفت بیبه س یمحکم گاز

 .میزیبر نجهیُآخور درست کنه توش  هیاتاقش  یبه عمو بگم تو دی! باخورهیم یمن بود! مثل گاو همه چ بیگاو اون س _

 :گفتم و دمیخند زیر

 .زود ببرنت انیب وریبعدم من زنگ زدم به اداره دام و ط زنم،یتو دست نم یفعال که من به غذا _

 :زدم و گفتم بیبه س یاگهید گاز

 !هاخوشمزه ؟یخوریم _

 :به ابروهاش داد و گفت ینیچ

 !ببر بده عمت بخوره _

 :با اخم گفت یبا دست زده بود تو سرش. هان هیآخش خندم بلند شد، هان یصدا با

 !ب؟ینج وانیح یدار کاریبا عمش چ _

 :! با خنده گفتمب؟ینج وانیح ؟یچ

 شه؟یهم م بینج وانیح _

 !خفه شو سوسک _

 خنده جمع بلند شده بود. یصدا

 «محدثه»
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 :و گفت دیرو مال ارشا پشت گردنش

 

 !که گُرزِ رستمه ستیدست ن _

 

 :ابروهاش رو گره کرد و گفت یهان

 

 .یحرف بزن یکه تا سه روز نتون زنمتیم یجور هی یراجب عمت حرف بزن گهیبار د هی _

 

 :خنده گفتم با

 

 !؟یننه بوروسل یهان _

 

 :افتاد و با ذوق گفت اطیبه توپ گوشه ح یخنده جمع بلند شد. نگاه فاط کیشل

 .میدست فوتبال بزن هی نیایها ببچه _

 :دستاش رو برد باال و گفت آرشا

 !هاته؟ دخترن اما پسرنبنده دهیورژِنِ جد نیا ایخدا _

 :دخترن اما پسرن؟! با تفکر گفتم جان؟

 !بگو منم بدونم یگفت یچ یدیناموسا اگه فهم _

 :با خنده گفت ی. فاطنگفت یزیچشم غره رفت و چ آرشا

 .نداشته باش شیکار گهیرو خدا زده تو د نیا _

 گروه. آرشا، زهرا، هیآراد، سارا و آرمان  ،یو آرشا سرگروه شدن. من، بهراد، فاط یفاط م؛یگروه شد دو

 .هم داور شد نیگروه. نوش هی اشاریو  یحسام، آراز، هان 

 .آوردیادا در م گرفتیآرشا پا م یبرا کردینم غیدر ییخطا چیاز ه یشروع شد، فاط یباز

 .حمله بود. آرمان و بهراد هم هافبک بودن یبود و تو تانیکاپ یبود، فاط سادهیدروازه وا یتو سارا

 آرشا گرفت که  یپا برا هی ی. آخر سر، فاطیمل میت یانگار قرار بود برن انتخاب کردنیم یباز یجور هی
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 .شدن نیپخش زم ییو دو تا اشاریآرشا با مخ خورد به 

 

 .میکردیاز خنده غش م میو داشت نیزم یرو میبود نشسته

 «هانی»

 

 رد کامل معنای به. آوردمی در رو حرصش حسابی هاشخنده با هم فاطی و دادمی فحش فاطی به و کردمی نالههی آرشا

 .بودن داده

 

 .میانه بیاییم همیشه برای و بدیم انجام اونجا رو کارامون تا بشیم تهران راهی فردا بود قرار

 

 تو و بگیرن خونه اینا فاطی کوچه از و بیان بود قرار تازگی به حتی باهمن؛ همیشه محدثه و فاطی شدمی حسودیم

 .کنه نام ثبت خونهمی فاطی که ایمدرسه

 

 اسم. کتاب جلد به کردم نگاه دقیق خوند،می کتاب داشت گوشه یه آروم هم فاطی حتی بودن خودشون کار مشغول همه

 .بود خوندن کتاب عاشق فاطی. بود «دار هل آبنبات» کتاب

 

 :گفتم و رفتم سمتش به

 

 .رفته سر حوصلم بخونم؟ من بدی رو هاتکتاب از یکی شهمی _

 

 «آیینه در آیدا» اسم به بود کتاب یه دستش کنار

 

 :گفت و سمتم گرفت

 

 !خوبیه کتاب خیلی بخون، دممی کنم تموم رو دار هل آبنبات من. بخون رو این بیا _
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 .شدم خوندن مشغول و دادم تکون رو سرم

 

 .نیست سفر یِانگیزه دیگر مرا»

 

 نیست سر به سفری هوایِ  دیگر مرا

 

 گذردمی ما دهِ از کشان نعره شبان نیم که قطاری

 

 کندنمی کوچک، مرا آسمانِ

 

 گذردمی پُل یِگُرده از که ایجاده و

 

 خود با مرا آرزویِ 

 

 «بردنمی دیگر هایِافق به

 

  شاملو احمد#

 آینه در آیدا#

 

 .فرهاد و شیرین مثل نه و مجنون و لیلی مثل نه شد،می عاشق ساده باید آدم گاهی بود، خوبی کتاب خیلی

 

 .زدمی صدا «من کوچک خدای» رو اون که طوری به بود آیدا عاشق واقعا شاملو

 «یفاط»

 

. با ستادنیکه سر کوچه منتظر ا دمیها رو دام از در خارج شدم، بچهکه برن. با برداشتن کوله میرو راه انداخت نایا یهان

 :و گفتم وستمیخنده به جمعشون پ
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 !یگرام یهادهیسالم ترش _

 

 :به ابروهاش داد وگفت ینیچ عسل

 

 .یده تا بچه دار ینه که تو خودت االن شوهر کرد _

 

 :غرور سرم بلند کرد و گفتم با

 

 .رونیباباشونم گوسفنداش رو برده ب نجا،یکردم غذاشون رو دادم اومدم ا داریهام رو بمن االن بچه ؟یفکر کرد یپس چ _

 

. میخوندیها مبا بچه رونیاومده بود ب دیآهنگ جد هی های. تازگمینثارم کردن و به راهمون ادامه داد یاوونهید هابچه

 .میآروم خوند یبا صدا دوباره

 

 بنگ بنگ بنگ یگار یگار یگار یگاریس هی»

 

 آهنگ هنگ هنگ هی با

 

 تک تک دربند یهاکوچه میزنیم

 

 یگار یگار یگار یگاریس هی

 

 ناز ناز ناز

 

 آواز واز واز هی با
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 رازیتک تک ش یهاکوچه میزنیم

 

 همه بچه تهرون رون رون ما

 

 «بنگ فراوون وون میزنیم

 

 بنگ بنگ( یگار یگار یگاریس هی)

زد  یخوشگل ی. درسا پس گردنزیم یرو دمیو پر یصندل یام برداشتم و گذاشتم رورو از شونه فمیک م،یوارد کالس شد

 .نییپا بپرم زیبهم که باعث شد از م

 

 :چشم غره گفتم با

 

 !رته؟یصبح بخ یمگه تو؟ دختر به جا یایوحش _

 

 :زد و گفت گهید یکی درسا

 

 !رتیصبح بخ نمیا _

 

 :لب گفتم ریز

 

 !محمد از دست تو کشهیم یچ _

 

 :نگاه کرد و گفت چپ

 

 !از خداش باشه که با من دوسته _
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 :و گفتم دمیخند زیر

 

 .افتاده یچه زامب ریگ دونهیهنوز اوالشه! نم چارهیب _

 

 نمی. برگشتم ببدمیبه سمت سالن دو عیقرمزه سر تیوضع دمیحرفم باعث شد درسا به سمتم حمله کنه منم که د نیا

 ...هویکردم که  شتریسرعتم ب شه،یم کتریداره نزد دمیشده که د یدرسا چ

 

 ریگوجه مانند مد افهیدست درسا رو که افتاده بود روم کنار زدم؛ قطعا که وسط سالن ستون نبود سرم باال آوردم که با ق با

 .روبرو شدم

 

 :لب گفتم ریدهنم رو قورت دادم و ز آب

 

 !میرَج طانیاعوذو به اهلل مِنَ ش _

 

 :درهم گفت افهیبا ق درسا

 

 ؟یرو گفت نیداشت ا یاالن چه ربط _

 

 :لب گفتم ریز

 

 !ازش دور بشه طانیگفتم ش رو نیخفه شو ا _

 

 :با حالت متفکر گفت درسا

 

 ! چطور از خودش دور بشه؟طانهیخوده ش نیا _
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 . زد احساس کردم شلوار الزم شدم ریداد که مد با

 

 چشمام( یاز جلو نیگم ش نی)پاش نانیقاباغ نیدو رون جهنم اولون گوزوم _

 

 .میشد میگوجه مانندش نخندم به سمت کالس ج افهیتا به ق کردمیکه داشتم خودم رو کنترل م یدرحال

 

بودم از  دهیخند نقدریتخته ولو شدم، ا یمنم جلو دیدر ولو شد و از خنده ترک یبه کالس درسا جلو میدیرس نکهیهم

 !ریرو از ما نگ هایخوش نیخِدا ا ی. ااومدیچشمام داشت اشک م

 

 .ورود خانم به کالس و باز کردن در باعث شد در بخوره به درسا و شدت خنده من دو برابر بشه با

 

 یبا هزار زور و زحمت خودم رو به صندل ذاشت؟یم یخنده لعنت نیمگه ا یکردم خودم رو جمع و جور کنم؛ ول یسع

 :تکون داد و گفت یرسوندم. خانم سر

 

 سر شما بود؟ ریز ریمد تیباز عصبان _

 

 .دمیاز خنده ترک یواقع یحرف من به معنا نیا با

بال رو  نیامروز ا دیتو هم با ای. هوف خدامیریمدرسه تولد بگ یتو دادیعمرا اجازه م ریمد میکه باال آورده بود یگند نیبا ا

 ؟یآوردیسر ما م

 

جلوش.  دمیچیطرفش و پ دمیوید عیسر اومد،یم رونیداشت از ب ی. خانوم نجفمیزهرا و ساناز به سمت دفتر رفت همراه

 :گفت و دیکش یبلند نیه

 

 !تو فاطمه یرینم _

 

 :گفتم زناننفس
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 .خانوم کارتون دارم _

 

 :کرد و گفت یمکث

 

 .بگو _

 

 دیشما باهاش صحبت کن شهیاگه م میریمدرسه براش تولد بگ یتو میخوایو ما م نهیفردا چهار شنبه تولده نگخانوم  _

 .میریمدرسه تولد بگ یاجازه بده تو

 

 :بالفاصله گفت خانوم

 

شما کال  شمیطور نیبگم. هم ریبرم به مد تونمیمن نم یول د؛یریزنگ من تولد بگ یتو دیتونیفاطمه شما م نیبب _

 .به حال تولد یرو سرتون حاال وا دیذاریمدرسه رو م

 

داده بود،  لمیحرفا رو تحو نیگفته بودم هم ی. از زنگ اول به هر معلمشدمیم خودم دست به کار دیبا دمیکالفه کش هوف

 کرد؟ شهیچه م گهید ترسنیم ریاز مد

 

رو بر داشتم و  هاینیریش خچالیمدرسه نبود از  داریآخه سرا جرعت به سمت آبدارخونه رفتم و از فرصت استفاده کردم، با

 .رفتم ریگذاشتم و به سمت دفتر مد ینیداخل س ختم،یر ییچا

 

داخل شدم، سالم دادم که سرش رو باال آورد و از زور تعجب چشماش  ریمد دییبه در وارد کردم که با بفرما زیتقه ر چند

 .دو برابر شد

 

 :به خودش اومد و گفت عیسر
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 فاطمه؟ یخوایم یچ _

 

 :چشمام رو بستم و گفتم عیسر

 

 .! واقعا رفتار به دور از ادب بودخوامیصبح ازتون معذرت م هیخانوم بابت قض _

 

 :تعجب گفت با

 

 .رو بزن تینرو حرف اصل هیحاش _

 

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 

مدرسه  یجشن براش تو هیسر و صدا  یما ب نیاگه شما اجازه بد نهیتولده نگ... فردا یعنی... زهیراستش خانوم... چ _

 .میریبگ

 

 :قاطع گفت یلیخ خانوم

 

 .نه _

 

 :نشدم و با لجاجت گفتم دیمن ناام یول

 

تولد  نیا نیخواسته بذار نیبه عنوان آخر رستانیدب میریم میما امسال سال آخر م،ینکن یکار چیه میدیخانوم قول م _

 .میریبگ

 

 :گفتمکث کرد و یکم
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 .هاها و شروطبه شرط یباشه؛ ول _

 

 !باشه قبوله یهر چ نییبفرما _

 

عکس  نیخواست یبه من وقت یدیم یاریخودت رو م یفقط گوش لیتعط یگوش ل،یسر و صدا تون باال بره جشن تعط _

 پوشهینم یلباس مجلس یکس ن،یریزنگش بگ یاجازه بده تو دینفهمن، معلمتون با گهید یهاکالس ،یبریم یایم نیریبگ

 .باشم دیمنم با ن،یلپ تاپ مدرسه رو ببر نیاریفلش ب نیتونیفقط فرم مدرسه، م

 

 :بهم و گفتم دمیذوق دستام رو کوب با

 

 .ها قبولهخانوم عاشقتونم! حتما همه شرط _

 

 :خنده گفت با

 

 !دست از سرم بردار رونیحاال برو ب _

 

 :چشمام و گفتم یخنده دستم رو گذاشتم رو با

 

 به چشم! یا _

 .گرفته بودم یهم من از کالس زبان برگشتن کیتولد کامال آماده بود و ک یهاروز خسته کننده هم تموم شد. برنامه هی

 

به  داد،یرو هم حل کردم و کتاب رو بستم و برنامه رو جمع کردم. ساعت دوازده شب رو نشون م یاضیمسئله ر نیآخر

 .هام رفتمسمت قفسه کتاب

 

 .احمد شاملو رو برداشتم و شروع کردم به خوندن« من یهامثل خون در رگ» کتاب
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فکر  توانمینم سم،یبنو توانمیباور کنم، نم توانمیراه من! هنوز نم قِیسرنوشت و رف کِیاحمد! شر یدایخودم، آ یدایآ

 :میگویو خوشبخت با خودم م جیگ نقدریکنم. هم

 

شوم و هر شامگاه که در  داریعمر من است. هر بامداد که با تو از خواب ب یهمه یدعا ن،یبرکت عشقِ تو با من باد و ا _

 .کنار تو به خواب روم، برکت عشقِ تو با من باد

 

 شاملو احمد»

 

 «.من یهامثل خون در رگ کتاب

 

رو مثل شاملو تصور  یکیذهنم  یتو شهیرو دوست داشتم، هم دایشاملو و آ یهاکتاب رو دوست داشتم، عاشقانه خوندن

 .یحال احساس نیهمونقدر خوب، همون قدر ساده؛ اما در ع کنم،یم

 

 .قطعا عشق نبود یداشتم؛ ول هاستیفوتبال ایها خواننده عالقه به دیبود. شا یبیمن واژه غر یبرا «عشق»

 

 نکهیایو ب دید نکهیایب شهیوقتا م ینبود. گاه نایکه باهاشون خاطر نداشتم به ا نکهیا ایبودمشون  دهیند یحت نکهیا نه

 .خاطره داشت عاشق شد

 

چون مغزمون  ستین یدوران ما عشق واقع یاما تو ندازه؛یچون مغز رو از کار م ست؛ینظر من؟! از نظر من عشق خوب ن از

 .هنوز کامل نشده

 

گل  انه،یناش یهادنیبچگانه، خجالت کش یهاشور شوق انه،یمخف یقرارها ،یواشکی یهاداره چت کردن یعالم یول

 .پسر یهایدختر و لوس باز یزارهیو گر یخانواده و کتک و کار دنیانداختن لپ به سرعت، بعد فهم

 

 !یمثل آدم حرف بزن قهیدو دق یستیشاعرانه، بلد ن یفضا یتو ی: باز که گند زدوجدان

 



 

 

فاطی مقاره کاربر نودهشتیا_های شیطونوروجک   WWW.98IA3.IR 39 
 

 !وجدان شهینم ییخدا _

 

و احساسات  یبه عشق و عاشق یزدیتنه گند م هیاونوقت  ،ینه دوست پسر دار ،یشکرت که تو نه عاشق ایوجدان: خدا 

 .پسر بدبخت

 

 !برو وجدان جون بذار گپه مرگم بزارم _

 

 .کردم یرو پل یرو داخل گوشم گذاشتم و آهنگ یرو کنار گذاشتم و هندزفر کتاب

 

 "توام دلداده»

 

 یهر شب یایرو

 

 شدمینم عاشق

 

 نیشدم! بب عاشق

 

 از کنارم اما یرفت

 

 پر از معما رفتنت

 

 از عشق و گفتمت

 

 از نگاه آخر یگفت

 

 دل مرو نیاز ا راحت
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 رودیجانم م که

 

 تو شد یمو ریمن اس نگاه

 

 بزن اهایبه در دل

 

 «من یبایعشق بگو ز از

 

 از عشق بگو( _)رضابهرام

 .نیو از جام بلند شدم. امروز چهارشنبه بود، روز تولد نگ دمیکش یاازهیزنگ ساعت، خم یبا صدا

 

 .میریعکس بگ یکل میرو از شب زده بودم به شارژ تا بتون میاز قبل هماهنگ شده بود، گوش یچ همه

 

 .اومدم رونیب سیمربوطه از سرو یرفتم و بعد از انجام کارها سیسمت سرو به

 

 و دمیام رو پوشمدرسه صورتم، فرم یرو ختمیکج ر شهیو موهام رو شونه زدم، موهام رو مثل هم ستادمیا نهیآ یجلو

 .موهام درست کردم یرو رو اممقعنه

 

ام از و کوله نینگ یکه معلوم نباشه، ساعت و دستنبد رو دستم کردم و با برداشتن کادو یزدم طور یبرق لب صورت یکم

 .رونیاتاق زدم ب

 

 فونیبلند شد، از قبل با مامان هماهنگ کرده بودم. مامان آ فونیآ یونه رفتم تا صبحانه بخورم. صداسمت آشپزخ به

 :برداشت و گفت

 

 ؟یجان! خوب نیسالم نگ _
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_ ... 

 

 .مدرسه رسونهیجان! راستش فاطمه امروز خواب مونده باباش م نینگ یمرس _

 

_ ... 

 

 !. خدافطدینه خاله جان شما بر _

 

و سوار  رونیشمع و فشفشه و... از خونه زدم ب هایخوراک کیو پالست خچالیاز  کیاومد، با برداشتن ک نییها پااز پله بابا

 .و بابا به سمت مدرسه حرکت کرد میبابا شد نیماش

 

*** 

 

 !بابا خدافط یمرس _

 

 !بابا مونیخدافظ م _

 

 .شیخال یشدم به جا رهیو گرفت و رفت و من پوکر خ نیماش گاز

 

 میبه من کمک کنه، قرار بود مر تونستی. قطعا نماومدیدستش داشت م یتو کیافتاد که با دوتا پالست میبه مر نگاهم

 .ارهیبساط رو ب نجوریژله و کاله تولد و ا

 

 :دستش و گفتم یرو گذاشتم تو کیمن بود، جعبه ک کیبه سودا افتاد که نزد نگاهم

 

 .شت نتونست کمکم کنهبابام کار دا ار،یرو ب نیسودا ا _
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 .میبه سمت آبدارخونه رفت ییتکون داد و سه تا یسر

 «نینگ»

 

 .زدیحرف م میهمش داشت با مر یاالنم فاط ذاشتنیدلخور بودم، دو روز بود اصال منو محل نم یها حسابدست بچه از

 

حالم  شهیکه هم ینجف خانوم یروزا؛ حت نیدل نازک شده بودم ا بیعج ز،یم یو سرم گذاشتم رو دمیکش یاکالفه هوف

 .یمحل یفاز ب یامروز رفته بود تو دیپرسیرو م

 

شده خشک و  یبگن؛ حت کیتبر خواستیوارد کالس شد، زنگ اول بود و زنگ انشا. امروز تولدم بود. دلم م یفارس خانوم

 شدم؟ تیاهم یبراشون ب نقدریمن ا یعنینبود،  ادشونی یو حت یخال

 

 .زودتر از همه انشاش رو نوشت و برد خانوم امضا کنه یفاط شهیشروع کرده بودن به نوشتن انشا. مثل هم همه

 

به  قهیپنچ دق بایتقر رون؛یاز کالس رفت ب یبهش گفت. فاط یزیچ زیگفت و خانوم هم با خنده ر یزیگوش خانوم چ در

 .زنگ مونده بود

 

 یکالس نشسته بودم و سرم رو رو یها همزمان بلند شد. طبق معمول توبچه غیزنگ و ج یخانوم صدا دیخسته نباش با

 .سرم ظاهر شد یگذاشته بودم که زهرا با هول و اضطراب باال زیم

 

 !ی. بدبخت شد! پاشونی! نگ... نگنینگ _

 

 :ترس گفتم با

 

 .شده زهرا؟ بگو یچ _
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ها از بچه یکیده شده، بعدش دست  ریشده همه نمراتش ز یقاط تیسا یتو نیبودم گفت نمرات نگ یخانم قاسم شیپ _

 .خورده ثبت کرده

 

 بلند شدم و خودم رو به در رسوندم. یچطور دمیسرم، نفهم یرو ختنیسطل آب داغ ر هیشل شد؛ انگار  پاهام

 «یفاط»

 

شدن،  یکار هیها مشغول از بچه کی. هر میکن نیتا کالس رو تزئ میداشت ی. وقت کممیوارد کالس شد نیرفتن نگ با

  .میدیرو گرد چ هایصندل

 

 :تخته نوشت یتخته رو پاک کرد و با خط خوبش تو سانیکردن، آ زیها کالس رو تماز بچه دوتا

 

 جان تولدت مبارک!( نیریشُربا جان تولدت مبارک! )خود ش _

 

بودن و  زیو درسا و زهرا و ساناز مشغول درست کردن م می. مرکردیاز خنده غش م دیدیتخته رو م ینوشته رو یک هر

 .کردنیم نیهم داشتن کالس رو تزئ هیبق

 

 .ها روبچه یهمبستگ نیاتحاد کالس رو، ا نیداشتم ا دوست

 

 هیها از بچه کی. دست هر زیوسط م میرو هم گذاشت کیو ک زیم یگذاشتن رو کیکارت کوچ هیکادوهاشون رو با  هابچه

 .فشفشه بود

 

کالس بود،  یجید یو عکس انداختن بودم. فائزه دوستم هم مسئول گذاشتن آهنگ بود به نوع یبردار لمیمسئول ف من

 .ها برقصنزهرا هم قرار بود با چند تا از بچه

 

 .شده بود رینظیخوب بود، ب یبه کالس کردم. همه چ یآماده بود. نگاه اجتمال یچ همه
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 .ندهینسل آ ینه برابمو یادگاریگرفتم تا  لمیازشون ف کردنیاده مها داشتن کالس رو آمبچه یوقت

 

 .یشیچرا پوکر م گنیم شمیحرف زد بعد من پوکر م نیباز ا ای: بوجدان

 

 !جون حوصلت رو ندارم یگمشو وج _

 

 بود. ستادهیها ا. خانم هم کنار بچهادیب نینگ نشسته بودم و منتظر بودم یدسته صندل یرو

 یجان من یباران منچتر و »

 

 یبکن ای یبده دل

 

 امام آمدهزده ایبه در دل

 

 یبزن ایبه در دل

 

 شو از کوچه ما رخ بنما رد

 

 مارمیتو ب یب یک

 

 ابر شده صبر بده آسمان

 

 ارمی یمن ا به

 

 مارمیتو ب یب که
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 یمیقد قیرف یآ

 

 یمیکه هنوز زندگ تو

 

 کجا رو دنبالت بگردم بگو

 

 ییوفا یهنوز ب یآ

 

 ییکجا قمیرف یآ

 

 «تو کل شهر رو دوره کردم یب که

 

 (یمیقد قیرف _یصالح صالح)

 

 :فشفشه دستشون بود نگاه کرد. همه باهم داشتن اون قسمت هیها که هر کدوم با دهن باز به کالس و بچه نینگ

 

 یمیقد قیرف یآ»

 

 یمیکه هنوز زندگ تو

 

 کجا رو دنبالت بگردم بگو

 

 ییوفا یهنوز ب یآ

 

 ییکجا قمیرف یآ
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 «تو کل شهر رو دوره کردم یب که

 

 .ها رواتحاد بچه نی. دوست داشتم اخوندنیم

 

 میدادیجون م «قیرف» یبرا ما

 

 .باشه قیرف «قیرف» نکهیشرط ا به

 

رفتم و محکم بغلش کردم و  کیبود، نزد ستادهیسر جاش ا نینگ«. تولدت مبارک»شروع کردن به خوندن آهنگ  هابچه

 :گفتم

 

 !کنه و آرزوهات برات خاطره شن یجان مهربونم تولدت مبارک! انشاهلل عمرت با عمر حضرت نوح برابر قیرف _

 

 :اومد و دستش رو دور بدنم حلقه کرد و گفت رونیاز شوک ب نینگ

 

 !جشن رو نداشتم نی! واقعا انتظار اقیرف یمرس _

 

 :به پشتش و گفتم زدم

 

 !قابل تو رو نداره مهربونم _

 

 :از اونور کالس داد زد درسا

 

 !کشتنیرو م گهیهم د روزیتا د دیچندشا بس کن شیا _
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 :خنده گفتم با

 

 !حلقم یدرسا ابراز احساساتت درسته تو یعنی _

 

 خنده جمع بلند شد. یصدا

 «نینگ»

 

« شُربا جان تولدت مبارک!»تخته.  یها و شکل کالس. نگاهم خورد به نوشته رودهن باز زل زده بودم به بچه با

 جان تولدت مبارک!( نیری)خودش

 

 .کرد. با خندش خندم گرفت یطانینگاه کردم که خنده ش یحرص با فاط با

 

 .عشق ناب باشه هی تونهیم قیبه جنس مخالف باشه، عشق به رف دیحتما نبا عشق

 

 !خرهیرو به جون م هاتیباش که حال خراب یقیرف خرابِ

 

 :خانم که خواستم بلند شم؛ اما خانم با لبخند گفت یبه زور نشوندن جارو  من

 

 !امروز تولده توئه، پس لذت ببر _

 

فرم. با  نیشکل، از ا نیسرشون. خندم گرفته بود از ا یرو ذارنیها مسرم، از اونا که دلقک یکاله قرمزه گذاشتن رو هی

 .لبم سبز شد یرو یبه چشمام لبخند یخوردن نور گوش

 

 .گرفتیم لمیهم با خنده داشت ف ی. فاطدنیرقصیآهنگ گذاشته بودن و داشتن مثال م هابچه

 

 .نیآدم رو زم نیترداشتم، مثل خوشبخت یحس خاص هیها رو، بچه نیجمع رو دوست داشتم، ا نیداشتم، ا دوست
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 داشتم. یخوب یها. خوشحال بودم که دوستدمیاز ته دل خند م،یخند

 «یفاط»

 

 .دنیکه چاقو دستش بود شروع کرد به رقص یبا حرکات مضون درحال سانیآ

 

 نشن یشاک گهید یهابود نه کم تا معلم ادیبود، نه ز میآهنگ مال یصدا ،یصندل یشدت خنده ولو شده بودم رو از

 

 ها بودکنار بچه یمیصم یلیخ ریمد خانم

 .بود دیبع ریاز خانم مد نیا و

 

 کرده یچه گناه مگه»

 

 افتاده دستت دلم

 

 بسته گهیهمه ناز د نیشو ا الیخیب

 

 ما رو یکشت ایب راه

 

 یعسل یاون چشا با

 

 تخت تو دلم التیخ

 

 ستیجز تو اصال ن یچکیه
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 یشترینگاه صد ر اون با

 

 (یشتریصد ر _آرش حیمس)

 

 .گرفتمیم لمیو منم با هزار زور و زحمت داشتم ف دیرقصیمطابق با اهنگ داشت م سانیآ

 

ما اکبر  میکالس زهرا داشت یکالس بود و اسمش زهرا و چون تو یهااز بچه یکیچاقو رو داد دست اکبر. اکبر  یسیآ

 .میزدیصداش م

 

 .یبا آهنگ ترک دنیشروع کرد به رقص اکبر

 

 بیاندری یایقارس گوزلرون»

 

 (چشمانت مرا سوزانده یاهیس)

 

 یمن بیاندری

 

 (مرا سوزانده)

 

 جان جان

 

 شمیچوخ سوم یمن سن ایگوروم ن ده

 

 (تو دوست دارم نقدریمن چرا ا نمیبگوبب)
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 جان جان

 

 شمیم ریگ نهیگوروم نقدر قلب ده

 

 (امچه قدر در قلب جا باز کرده نمیبب بگو)

 

 یعشقون نفس د سنون

 

 (من نفس است یعشق تو برا)

 

 یبسد یعمر ریب منه

 

 (ستیتمام عمرم کاف یبرا)

 

 یگو نیسان ال ریم نانیا

  

 (قلبم یدستت رو بزار رو یباور نمبکن)

 

 ریاوسته نه سسد میقلب

 

 «(داره ییقلبم چه صدا نیبب)

 

 (جان جان _یآذر نیافش)

 

رو برداشتم و زدم به صورتش که با چندش  کیتکه از ک هی د،یرو بر کیک نیو نگ نیزهرا چاقو رو داد دست نگ باالخره

 .نگام کرد
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 !ریرو از ما نگ هایخوش نیا ایخندمون کل کالس رو برداشته بود. خدا یصدا

 .در اتاق با شدت باز شد هویکه  کردمیداشتم نگاه م واریحوصلم سر رفته بود در حد افتضاح. به در و د

 

 .خندون عمو و محدثه روبرو شدم افهیبه تخت که با ق دمیترس چسب با

 

 :ترس گفتم با

 

 .ادیدر م یدیترسیکه ازشون م ییسرت به شکل اونا یباال ادیب خوادیم یوقت لیعزرائ گنیم _

 

 :به چشم متعجب عمو و محدثه افتاد. با ترس دوباره دهن باز کردم و گفتم نگاهم

 

شوهر کنم،  خوامی، مبچه دارم شم خوامیآرزو دارم م یمن رو نبر. من هنوز جوونم؛ ول یعنیتو رو خدا من رو نخور، نه  _

 .اوردمیبال هست که هنوز سر ملت ن یکل

 

 :داره نخنده و محدثه گفت یو سع کنهیبا اخم داره نگاهم م دمینگاهم رو سوق دادم سمت عمو که د دوباره

 

 .ییفاز چرت و پرت گو یتو یباز زد _

 

 :شدم و گفتم ترقیدق

 

 محدثه شده؟ هیتو چرا صدات شب _

 

 :سرم و گفت یاومد جلو زد تو محدثه
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 زیخونمون رو تم خوامیاساسمون رو آوردن م می! پاشو آماده شو برمونیحاال پاشو م ،یچرت و پرت گفت یکل مونیم _

 .میکن

 

 :درشت نگاه کردم و گفتم یهاچشمام با

 

 .ادیب لیبرو بگو همون عزائ نیبکش یگاریب نیمن رو ببر نیاومد _

 

 :چپ نگاه کرد و گفت عمو

 

 .ایبچه آماده شو بپاشو  _

 

کهنه  بایو مانتو تقر دمیپوش یشلوار مشک هیبستم،  یسرم دم اسب یشدم و موهام رو که بافته بودم باز کردم و باال بلند

 .دمیرو برداشتم و پوش دمیپوشیجور جاها م نیا یقرمز که برا

 

 .رونیاز اتاق زدم ب کمیکوچ کریقرمزم رو برداشتم بستم به سرم و با برداشتن اسپ یروسر

داخل خونه و در رو بستم.  دمیما بود. محدثه در رو باز کرد. پر یزنگ در رو به صدا در آوردم. خونشون خونه روبرو یصدا

 :و گفت دیکش یبلند ینیمحدثه ه

 

 ؟یبودنت رو ثابت کن یوحش دیبا شهیتو؟ هم یایمثل آدم ب یتونیچرا نم ؟یچته وحش _

 

هم داشت وسط خونه رژه  نیو مب کردنیم زیدست کنارش زدم و داخل شدم. عمو و زنعمو داشتن کف خونه رو تم با

 .رفتیم

 

 :رو انداخت طرفم و گفت یکمک کنه. عمو دستمال ادیقرار بود ناهار بذاره بعد ب مامان

 

 .رو پاک کن هاشهیش ریبچه بگ _
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 :که محدثه گفت کردمیرو پاک م هاشهیباال رفتم. داشتم ش هیبودم، مثل بز از چارپا هیعاشق چارپا یبچگ از

 

 ؟یاوردیرو ن کرتیاسپ _

 

 .چرا آوردم رو اُپنه، روشنش کن _

 

 :رفت، عمو گفت کریبه سمت اسپ محدثه

 

 .میکه گوش بد یندار یزیچ یادهیها یشمام آهنگه؟ دوتا مهست یهاآخه آهنگ _

 

 :گفتم طنتیش با

 

 .ختمیر یمیشما چندتا آهنگ قد یدر ضمن به خاطر گل رو ؟یزن رو بلد یهافقط اسم خواننده هیچ انیعمو جر _

 

 :چشم غره رفت و گفت عمو

 

 .یدار شبچه یشوهر کن یخواستی! مهاادمهیخونتون  یتو یهااوال شما خجالت بکش هنوز حرف _

 

 .رو بلند کرد کریاسپ یکرد. محدثه صدا تیشخص بیما رو تخر دیما با یعمو نینچ باالخره ا نچ

 

 پاهات یصدا یوقت»

 

 تو کوچمون چهیپیم
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 قلب من یهاتپش

 

 به آسمون زنهیم سر

 

 آروم بمونم خوامیم

 

 تونمیکنم نم چه

 

 خودم رو یچه شوق با

 

 رسونمیدر م دمه

 

 شهیدل عاشق پ نیا

 

 شهیدم آروم نم هی

 

 (سالم یگیتا م _افسون)

 

هم داشت وسط خونه  نی. مبدمیخندیو منم اون باال دوال شده بودم داشتم م دادیداشت حرکات مضون انجام م محدثه

 :گفتم رو به زنعمو دیرقصیم

 

 .یکردیآهنگ رو گوش م نیا یدنیکنم قبال عمو رو د زنعمو فکر _

 

 خنده جمع بلند شد. یصدا

برق  یو حساب میکرده بود زیبدم و بذارم کوزت. خونه رو تم رییاسمم رو تغ تونستمیرسما م م؛یکرده بود کار یاز صبح کل

 .زدیم
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*** 

 

 یچرا االن دار یبنده هات رو عذاب دادم؛ ول یلیگناه کردم، خ ادیز دونمیم ای. خدااومدیواقعا داشت اشکم در م گهید

 .یکنیم یتالف

 

 .نکرده دایمبل پ یبرا یمناسب یاما هنوز زنعمو جان جا م؛یچرخونیم میمبل رو دار هیساعته  دو

 

 .میمبل رو بردار ییدوتا ایام، حاال هم عمو گفت بجمع مردونه یتو شهیکه هم ییاون جا از

 

 .میداشت یعجب بساط چرخوند،یدستش بود و داشت اون رو دنبال ما م یکیکوچ زیهم م محدثه

 

 :اومد و گفت کینزد نیودم رو پرت کردم رو مبل، مبکه خ میکرد دایمناسب رو پ یجا باالخره

 

 . )پسرعمو مرد(یاولد یعموغل _

 

 .پسرعمو گهیبه من م نیمهد کودک اونوقت ا رنیبچه دارن م نیا یهاهم سن ایخدا

 

 :با خنده گفت عمو

 

 پسرعمو فاطمه واقعا مرد!( گهید نی! )مبیدوزدن اولد یفاطمه عموغل یدا نیمب _

 

دادم به مبل و چشمام رو  هی. سرم رو تکدمینفس سر کش هیکه  میدونه برداشت هی یشربت اومد، نفر ینیس هیبا  زنعمو

 بستم.

 :گفتنیو م زدنیم غیصدا ج کی ومیدروازه، همه استاد یتوپ رو شوت کردم که رفت تو
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 !فاطمه ریفاطمه! ش ریش _

 

کف چمن فرود اومدم و سجده زدم و خدا رو شکر کردم. دست سردار به طرفم اومد و بلندم کرد. نگاهم به  یرو زانو دو

 :با خنده گفتم زد،یمشت م نیبه زم یرونالدو خورد که ه

 

 !س؟یکر یچطور _

 

 :بهم انداخت و گفت یعصب ینگاه

 

 !بچه رسمیحسابت رو م _

 

 :گفتم یطانیلبخند ش با

 

 .قُنداقه معطل قَنداقه یبچه تو _

 

 :زد و گفت یپوزخند

 

 .نیگرفت ادیگفتن شما  تختیپا یرو تو نیخِدا حاال خوب شد ا یا _

 

نگاه متعجب رو دوختم به رونالدو که  دن؟یورزشگاه راه م یها هم توبلده! مگه خانوم یمگه رونالدو فارس نم،یبب سایوا

 .کرد روم یلاز دور با داد اومد و سطل آب رو خا رانوندیب

 

*** 

 

. نفس دنیخندیو محدثه هرهر م نیو مب زدیم یطانیوحشت چشمام رو باز کردم، نگاه به عمو افتاده که لبخند ش با

 .خواب بود نایپس همه ا دمیکش یقیعم
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 .ینیرو بب رواندیخواب رونالدو و ب یتو نکهیباشه، مگه ا تیواقع ی: نه انتظار داشتوجدان

 

 .من شد یهایریو مانع از خود درگ دیپر ینیجواب وجدان رو بدن که جسم سنگ خواستم

 

 :رو به عمو گفتم کرد،یکردم که با خنده داشت نگاهم م نیبه مب ینگاه

 

 !الیگودز ایبچه است  نی! جان فاطمه بگو اعمو _

 

 :و گفت دیخند عمو

 

 .خودته هیشب گهیفاطمه دومه د _

 

 کرد. تیشخص بیباز زد منه بدبخت رو تخر ایب

 .زدم یاسم فائزه لبخند دنیرفتم که با د یبلند شد، به سمت گوش میزنگ گوش یصدا

 

 ؟یسالم فائزه! خوب _

 

 !یجان مرس قیسالم رف _

 

 ؟یداشت یجانم کار _

 

 .بله کار دارم _

 

 !جانم بگو _
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 .منه ینامزد دیهفته مونده به ع هی _

 

 زود؟ نقدریپس چرا ا ؟یچطور؟ی! با ک؟یچ _

 

 .دمیبپرس جواب م یکی یکی _

 

 :کرد و گفت یمکث

 

 .میتا من کنکور بدم بعدم ازدواج کن میمدت نامزد باش هی. قرار شد مییبا پسر دا _

 

 !جان قیرف کیتبر _

 

 .! زنگ زدم دعوتت کنمیمرس _

 

 !خانوم مونیم امیحتما م _

 

 .کرد یبه حرفم گوش کرد عروس یکیجور شد، باالخره  خواستمیکه م یاز جشن نمیحرف زدن قطع کرد، ا یاز کم بعد

 

 .میترشیم میدار ره؟یگیم یما رو ک ! پسیه

 

 .بعدشم مگه ملت مرض دارن خودشون رو بدبخت کنن ره؟یگیتو رو م ی: آخه کوجدان

 

 !بابا یتو خوب _
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زده بودم؛  میج نای. با هزار زور و زحمت از خونه عمو ارونیتازه از حموم اومده بودم ب کردم،ینگاه م واریبه در و د داشتم

تخت مثل جنازه  یپونزده سال از منه بدبخت کار بکشه. محدثه بدبخت هم کنار من رو نیبه اندازه ا خواستیوگرنه م

 .افتاده بود

 

 !: خاک تو سرت با ابراز احساساتتوجدان

 جنازه؟ گهیبه دختر عموش م آدم

 

 .بیبرو گمشو وجدان بد ترک _

 

 خوابم برد. دهیکار کرده بودم به سه نرس نقدریتخت و چشمام رو بستم، ا یرو پرت کردم رو خودم

محدثه در کمال آرامش به  دمیبه کنارم کردم که د ینگاه الیخی. باومدیم ییرایچشمام رو باز کردم. صدا از پذ یبا صدا

 .رو انجام بدم میطانیمانع شد تا کار ش میگوش یفرو رفته. صدا نیریخواب ش

 

بود، اهل  یدختر خوب کرد؛یم ییخود نما یصحفه گوش یرو ماینشه. اسم ر داریدراکوال ب نیبرداشتم تا ا یگوش عیسر

 .میزدیحرف م یشمال بود و با هم تلفن

 

 ؟یخانوم! چطور مایسالم ر _

 

 ؟ی! تو خوبیسالم فاط مرس _

 

 .یخوب نیاسم به ا ما،یبگو فاط یبگو فاط ه؟یفاط چ مایآخه ر _

 

 !ترمراحت ینوریا _

 

 .آخه من ناراحتم _
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 .ستیبرام مهم ن _

 

 !یهمه من رو دوست دار نیکه ا زمیعز یمرس _

 

 :کرد و گفت یخنده ا تک

 

 !کنمیخواهش م _

 

 میتونیرو م گهیخوشحال شد که باالخره هم د یشمال و اونم کل میبر دیکه گفتم تابستون شا میباهم حرف زد یکم

 .رهیمنو بگ ادی. داداشم نداره که بمینیبب

 

 !خودش رو بدبخت کنه ستیحاضر ن چکسی: نترس هوجدان

 

 .خفه شه که سر خودم داغون شد یوج نیا یدست زدم تو سرم تا بلکه صدا با

 

تخت که مثال خوابم، دستام رو دراز  یرو دمیفرو رفته بود. دراز کش قیتخت به خواب عم کنار تخت محدثه، گوشه رفتم

 .تخت نییکردم با تمام قدرت هلش دادم به پا

 

 .کنهیم دارمیمحدثه داره ب دمید یچشم ریبود. ز ادیز یلیچشمام بستم؛ وگرنه احتمال جوون مرگ شدنم خ عیسر

 

 :گفتمو یجیرو زدم به گ خودم

 

 اومده؟ لیس ایشده؟ جنگ شده  یها چ _

 

 .شدم نیمن از تخت پخش زم یکرد یخر لگد پرون هیجنگ هم نشده، فقط شما مثل  ومدهین لیس رینخ _
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 در امان باشم. بیفلنگ و بستم تا از آس عیمحدثه مثل ببر گرسنه شد. سر یخندم بلند شد چشما یصدا تا

 مامان داره و ییرایپذ یبهراد و حسام نشستن تو دمیرفتم که د ییرایبه سمت پذ

 .جلوشون ذارهیم ییچا

 

 .مبل نشسته بود که مامان کنارش نشست یو زنعمو هم رو کردنیو بابا داشتن صحبت م عمو

 

 .من نشسته بود ییمبل روبرو ی. محدثه هم رونمینقطه دور از محدثه بش یکردم تو یسع

 

 :گفت نیمب هویکه  کردنیم یو حنانه داشتن باز نیمب

 

موشَمبا  یآبج یتلدیا ین یآبج یاوزاد نیاَل یاتی یگتد بیاتی یآبج یگورد یدور د وخودانی یمه عموغلبابا فاط _

 .رهی یاخلدی یمیک

 

مثل  یرو هل داد آبج یدستش رو دراز کرد آبج دیخوابه رفت خواب یآبج دیشد د داریبابا فاطمه پسر عمو از خواب ب)

 (شد نیپهن زم کیپالست

 

 :. محدثه با حرص گفتخنده جمع بلند شده بود کیاز خنده قش کردم، شل نیلفظ حرف زدن مب از

 

 ؟یمنو هل داد یدیآره؟! که نفهم یکه خواب بود _

 

 :پشت بهراد و گفتم دمیبرداشت که پر زیسمتم خ به

 

 .سمت من ادیبهراد بخورش نذار ب _

 

 :خنده داشت گفت یهاهیما که ته بهراد
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 !مگه من آدم خوارم؟ _

 

 :جلو گفتم دادمیکه هولش م یدرحال

 

 .هاشیآره البته از نوع وحش _

 

 :کنار رفت و گفت بهراد

 

 !شیبکش یبزن یمحدثه آزاد _

 

 .کنهیمن رو بدبخت م یحرف زدن زنهیحرف نم نمیمب نی. ادمیدویم خونه رو داشتم دور

به دست  سهیبه محدثه انداختم که اونم ک یچپ یجا کنده شده. نگاهاز کنمیدستم. احساس م یگذاشتم رو رو خی سهی

 .دیچرخیداشت دور خونه م

 

منم مجبور شدم بزنم رو ترمز که محدثه افتاد روم و پخش  سادهیاومد جلوم وا نیمب کردیمحدثه داشت دنبالم م یوقت

 :بدنم االن کبود شده. حنانه اومد جلو گفت ریشدم؛ چون دستم مونده بود ز نیزم

 

 !شهیم نیبه جون هم هم نیافتیم یدوتا وحش نیع یوقت _

 

 :دارن! فائزه از اونور گفت یعجب زبون هایدهه نود نی! اجان؟

 

 ؟یدار یچه انتطار یاز دوتا وحش ،یوحش یگیم یدار _

 

 :رد دادم! رو به محدثه گفتم گهیمن د آقا

 

 یبود اوردهیدر ن یباز یاگه از اول وحش _
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 .میناقص نشده بود االن

 

 :دهنش و گفت یدستش رو برد جلو محدثه

 

 .نییپا یمن رو از تخت هل داد هاینگاه کنا، تو اول مثل آمازون عه عه بچه پرو رو _

 

 :دستش رو زد به کمرش و گفت مامان

 

 .میواسه فردا مهمون دار دیبه من کمک کن نیپاش دیبحث نکن خودیب _

 

 :گفت فائزه

 

 !ه؟یمهمون ک _

 

 :گفت خوردیم ییداشت چاکه  یدرحال مامان

 

 .بابات با خانوادشون یهادوست _

 

 :گفتم الیخیب

 

 .بهراد بودن یهاباز اگه دوست خورن،یبابا زن دارن به درد من نم یهادوست کنم،یمن که کمک نم _

 

 :گفت زدیکه داشت به گونش چنگ م ی. مامان درحالرفتینداشتم قشنگ م یشد بابا و عمو نبودن؛ وگرنه آبرو خوب

 

 .دیکنیخوبم کمک م دیکنیخجالت بکش بچه! عه شماها کمک م _



 

 

فاطی مقاره کاربر نودهشتیا_های شیطونوروجک   WWW.98IA3.IR 64 
 

 کشن؟یازه کوزت از من کار مروز دارن اند هیات ظلم کردم که در عرض کجا به کدوم بنده یبگو ک ایخدا

 

 .کار کردن من بسازن نیاز ا لمیف هی دیکوزت بد در رفته با اسم واال

 

کور  چشمشم یزنیم یابروش رو درست کن یایاونم خراب، م یدیم دوتا کار انجام ،یکنیکار م یلیخ نکهینه ا :وجدان

 .یکنیم

 

اومدم  نییپا هی. از چارپاکردیم یبستر مارستانیت بردیحتما من رو م ندفعهیا گهیدادم ساکت شم؛ وگرنه مامان د حیترج

 :و گفتم

 

 پاکشون کنم؟ یکنیکه من رو مجبور م نهیها رو ببپشت پرده ادیم یخب آخه مادر من ک _

 

 :گفت کردیرو پاک م نهیکه داشت آ یدرحال مامان

 

. من هم سن کننیرو م شونیعروس یتو االن دارن کارها یها. هم سنادینم رتیشوهر گ گهید یکنیکارا رو م نیهم _

 .تو بودم، تو رو حامله بودم

 

 :گفتم الیخیب

 

 ؟یمنو داشت یچطور پانزده سالگ یکرد یعروس یشما هفتده سالگ _

 

 :گفت زدیبه برق م یکه داشت جاروبرق یدرحال زنعمو

 

 .مادرانس استیس ناینشو، ا استیس یقاط _

 

 .رو درآورد پرت کرد طرف من که صاف خورد تو کمرم هاشیرو فرش ییاز فرصت استفاده کرد و دمپا مامان
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 !آخ _

 

 :هدف. مامان گفت یتو زنهیتره، صاف م قیانداز دق ریتک ت هیاز  شیریقربونش برم نشونه گ یعنی

 

 !نه تو رو خدا نباش ؟یمن ینگران آبرو که _

 

 !کنمیبه حرف شما گوش م شهیمامان من هم چشم _

 

 :چشم غره رفت و گفت ادیمن بر ب یاز پس زبون چهل متر تونهینم دیکه د مامان

 

من  تیخواستگار ادیب یکیبه تخته بخوره و  یریتو مغزش رو خر گاز زده. حاال ت یخواستگار ادیب یهر ک یعنی _

جوون  هیبذارم  تونمیرو از سر راه آورده؟ من نم شیو جوون یمردم زندگ واال مگه جوون رهیوصلت سر بگ نیا ذارمینم

 .بدبخت شه

 

 تنم، با مامان من هنوز آشنا نشده بوده. پاره بگه مادرم خواستهیمادر ما. شاعر اون موقع که م از نمیا ایب

 .میپشت بوم بساط دود و دم راه انداخته بود یتو مینشسته بود یشگیطبق عادت هم

 

 فیو ک میخوردیم ییچا میو داشت میو االن نشسته بود میکش رفته بود یآقاجون رو با هزار بدبخت یذغال سماور

 .میکردیم

 

 !منحرف یهامنحرف م؟یمواد بکش نجایا میاومد میمعتاد نینکنه فکر کرد ها

 

 ؟یگفت یشد چ تی: خودت حالوجدان

 

 .جمع رو ببرم ضیدر ف خوامینه االنم برو م _
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 .کلمات قشنگ بود. ذهن خالقم دوباره شروع کرد به ترشح یلیباال خ نیباال، شب از ا میتنقالت آورده بود یکل

 

 .که گوشه ذهنم بود رو نوشتم یاجمله نیرو باز کردم و اول دفترم

 

از بستگانتان  کند،ینم ینکنید. فرق یاز زندگیتان هیچ گاه احساس گناه و خجالت و پشیمان یسم یحذف آدم.ها یبرا _

باز  یشود جایکه باعث رنج و احساس حقارت در شما می یکس یتازه. مجبور نیستید برا یباشد یا عشقتان یا یک آشنا

 .که باعث آزار شماست، در حقیقت منفعت است نه خسارت یکس دادنند و آزاردهنده! اما از دست ختل هایکنید. جدای

 

 دکتر احمد حلت#

 

 

 !گل کرد نیباز نوشتن ا _

 

 .انداخت وسط حس و حال خوبم تیبهراد بود پاراز یمعمول صدا طبق

 

نکرد و مچ دستم رو  ینامرد که اونم دمیسمتش و موهاش رو کش دمیچپ نگاش کردم که زبونش رو برام در آورد. پر چپ

 .هاش کرددندون ریاس

 

 :داد گفتم با

 

 .بر تو باد! در پشت بوم بزنه تو کمرت! ول کن انیخدا نیعامون بر تو باد! نفر نی. نفرنامحرم ول کن دستم رو _

 

 :خودش رو آزاد کنه گفت کردیکه داشت تقال م یدرحال

 

 .ستینامحرم ن ییدا دونمیکه من م ییتا جا _
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 .هاش کرددندون ریاز فرصت حرف زدنش استفاده کنم که دوباره مچ دستم رو اس خواستم

 

 در جدا کردن ما داشتن. یها سع. بچهنیو بب ایبود ب یریتو ش ریش خالصه

 :کردم، کبود شده بود. چشم غره رفتم که بهراد گفت میبه دور مچ نازن یگاه

 

 .یای! حاال چشم غره هم مشعوریب یموهام رو کند نیبب _

 

 :گفت حسام

 

 .روحمون شاد شه میکن فیجُک تعر نییایها! ببابا بچه الیخیب _

 

 :لبش رو باز زبون تر کرد و گفت محدثه

 

 !یکنیم پرت ور سشحوا شو خفه گهمی رفیقش ،صلوات راننده سالمتی برای زنهمی داد برقی پله یرو اروی _

 

 :بهراد لب باز کرد و گفت ندفعهیبود، ا دهیخندمون سر به فلک کش یصدا

 

 شهیم»تهرانیه گفت « چهل تومن»گفت « کیلو چند؟»رسید گفت  هیتهران فروخت،یاصفهانیه کنار خیابون عسل م _

گذاشت و  تهرانیه چهار انگشتى رفت سمت ظرف عسل. اصفهانیه زود در ظرف رو« بفرما!»ام گفت اصفهانیه« مزه کنم؟

 «کنىینکردم که اینطورى حمله م ستدادا این رو زنبور بدبخت ذره ذره درست کردس، من در»گفت 

 

 :بار من گفتم نیا کرد،یبودم درد م دهیخدا دلم از بس خند یوا

 

 لیما دصیس یبتمن با سرعت باال گفت،یدروغ م وینوکیخونه، پ اومدیدوازده شب به بعد م ندرالیتارزان لخت بود، س _

الگوهامون مورد  ست،یماها ن ریپس تقص کرد،یم یمرد زندگ خونه با هفت یتو یبرف دیسف کرد،یم یبر ساعت، رانندگ
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 یانقد انرژ ،یتازه کدوم اسفناج زه؟یریاسفناج م پیتو پ ،یاالغ دوماسفناجه؟ بعدشم ک ،یداشت. آخه کدوم برگ هفت پر

 ،یلیبرز هی یبرکت! آخه چه جور نیسوباسا، عموش نبود، دوست پسر مامانش بود. به هم یزاست؟ گولمون زدن! عمو

 باشه؟ یژاپن هی یعمو تونهیم

 

 !دادن بیعمر ما رو فر هی شعورایب _

 

 .ختیریهاشون اشک مبودن از چشم دهیدلشون رو گرفته بودن و از بس خند هابچه

 یزیبه بدنم دادم. نگاهم رو دوختم به ساعت رو م یبه صورتم چشمام رو باز کردم و کش و قوس دیبا تابش نور خوش

 .دادیکه ساعت دوازده رو نشون م کیکوچ

 

 .انیها بمهمون گهیقرار بود کمکش کنم االناس که د زنه،یدفعه من رو دار م نی! مامان حتما اژنیامام زاده ب ای

 

بلند داد  یکی هویکه  نییرفتم پا دهیژول افهیها با همون قو از پله دمیکش ینفس راحتنبود.  یانگار کس دمیکش یسرک

 .شکستن اومد یو بعدش صدا دیکش

 

 !ما رو از خشم مادر در امان نگاه دار ایشده بود. خدا ریکه خورد و خاکش یوانیل یسر خورد رو نگاهم

 

 :فاجعه بود. آروم گفتم نیشدم به بهراد که باعث ا رهیدهنم رو قورت دادم و خ آب

 

 .و هم تو رو زنهیکار تو؛ وگرنه خواهرت هم من رو دار م نی! ایریگیبهراد خودت گردن م _

 

 :گفت بهراد

 

 .کار خودت بگو یگیم ادیب هی! سمشعوریمن ب ریتقص یبنداز یغلط کرد _

 

 زدم و بهراد رو با مادر جان تنها گذاشتم. میج عیگردن من سر وفتهیفاجعه ب نکهیاز ا قبل
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کم  یلیخ شیآرا هیسرم جمع کردم و با  ی. موهام رو باالدمیتخت رو برداشتم و پوش یکه مامان گذاشته بود رو یلباس

 .رفتم رونیهام از اتاق بصندل دنیشد. شال همرنگ لباسم رو برداشتم و سر کردم، با پوش لیتکم یهمه چ

 

 یهادوست نیا شناختمیدادم که همه جوابم رو دادن. نم ییاومده بودن، وارد جمعشون شدم و سالم بلند باال هامهمون

 .بود یجعفر یجمع برام آشنا بود اونم خانواده آقا نیا یخانواده تو هیبابا فقط 

 

ناهمسان بودن. اسم  یدختر و پسر داشتن که دو قلوها هیخانومش.  نیچنیبود و هم یاهیپا یلیفرشاد آدم خ عمو

 :عمو فرشاد گفت زن نایبود و اسم پسرشون سپهر. خاله م دهیدخترشون سپ

 

 ؟یپاره! چطور شیسالم آت _

 

 .یآروم نیپارست؟ بچه به ا شیعه خاله من کجام آت _

 

 :از اونور گفت سپهر

 

 !من یکی یتو آروم یکیآره  _

 

که آروم در  دهی. نشستم کنار سپرسمیحسابت رو م یعنیبه سپهر رفتم که  یاخنده جمع بلند شد. چشم غره یصدا

 :گوشم گفت

 

 !خوشگل خانم؟ یچطور _

 

 ؟یکنیم کاری! چه خبرا؟ چمونکیم یمرس _

 

 .نایکنکور و استرس و ا ریبابا درگ یچیه _
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 !یایانشاهلل در م _

 

 .شناختمیاز آدما رو م یکه تعداد کم یجمع نیا ینگفت. معذب بودم تو یزیزد و چ یلبخند

 

 .آوردمیها مبال بود سر بچه یبود تا هر چ یجمع خودمون کاش

 

 .تا در باز کنم ستادمیهم ا یدر ورود یزنگ بلند شد. با اشاره مامان به سمت اف اف رفتم و در باز کردم. جلو یصدا

 

 شخص مقابل کپ کردم. دنیدر بلند شد. در رو باز کردم که با د یبعد صدا قهیدق چند

شده بود؟ اصال چرا اومده بود خونه ما؟ پشتش چند  داشیاز کجا پ نی. ازدمیپلک هم نم یدر؛ حت یکپ کرده بودم جلو

 :که کنارش بود گفت ینفر هم اومدن باال که با خانوم

 

 ؟یسالم دخترم! خوب _

 

 :کنار و گفت دیقادر به حرف زدن نبودم، مامان با لبخند اومد و من رو کش یحت

 

 !تو نیی! بفرمانیسالم خوش اومد _

 

 .امیشک بودم. چندبار پشت سر هم پلک زدم تا به خودم ب یمن همچنان تو و

 

*** 

 

 :نداشت. مامان اومد به گونش چنگ انداخت و گفت دید ییرای. اپن به پذدادمیاپن نشسته بودم و پاهام رو تکون م یرو

 

 .دختر بده نییپا ایدرون تو گل کرد؟ ب مونیفاطمه باز م _
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گرم صحبت بودن.  یو جعفر یجواد یو خانواده آقا رضایراه انداخته. خانواده عل اریخونه باغ وحش س یمادر ما هم تو ایب

 .چه زود باهم اُخت شده بودن

 

 رضایعل یو بابا شهیخراب م نشیماش نیقزو رهیکاراش م یکه برا شیبابا چند سال پ ایکه گو دمیمامان کش زبون ریز از

 .شهیشروع م شونیخونشون و دوست برهیبابا رو م

 

 .آبروش رو نبرم نیاز ا شتریتا به قول خودش ب نییپا دیبودن. مامان با زور من رو از رو اپن کش یور هیهر کدوم  هابچه

 

 رفتم. ییرایه سمت پذخانوم ب یلیو لباسم رو مرتب کردم و خ نکیس یخورده رو گذاشتم تو مین بیس

 نی! اونیآقا شیکن من بتونم برم اونور پ یکار هی ایبودم. خدا دهیچرت و پرت شن یهاحوصلم سر رفته بود بس که حرف

 .ارمیسر در نم چکدومیکه من از ه زننیحرف م گهیو هزار کوفت و زهرمار د کوریخانوما همش از مان

 

با دستام اون چشمامش رو از کاسه در  تونستمیکاش االن م ی. ااومدیافتاد به ارشا که با خنده چشم و ابرو م نگاهم

 !ارمیب

 

آروم از جام بلند شدم و رفتم  یلی. خدنیخندیم کردنیو به من نگاه م کردیم زیو زیدر گوش حسام و یهم ه بهراد

 :و گفتم ونیطرف آقا

 

 اط؟یح یتو نیایچند لحظه ب شهیجان! ارشا جان! م ییدا _

 

 .محشر راه بندازم یصحرا اطیح یتو خواستمیچون م اط؛یزدن سمت ح میج عیسر هیو زهرا و هان محدثه

 

 .شدیم یو صورت دیداشت سرخ و سف یاما مامان که ه کرد؛یبه زور داشت خندش رو کنترل م بابا

 

 ؟یرو از کجا در آورد ی: ناموس صورتوجدان
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 .رمیرو بگ نایداشته باشم حال ا یانرژ دیوجدان برو االن با _

 

 :. صدام رو صاف کردم و گفتماطیح یمونده بودن بلند شدن و رفتن تو یسیرو در وا یکه تو نایا بهراد

 

 .نیبه صحبت کردنتون ادامه بد یعنیبه زر...  خوامیاز جمع معذرت م یلیمن خ _

 

 .یکن فیکه ک کنمیمحشر درست م یصحرا هیبرن من خودم برات  نایفاطمه ا یعنیکرده بود که  یاخم وحشتناک مامان

 

 رفتم. اطیبه سمت ح نیو مت آروم

 :داشتم جذبه رو حفظ کنم گفتم یکه سع ینگاه خطرناک به بهراد و آرشا کردم. درحال هیدر رو آروم پشت سرم بستم و 

 

 .نیکشیخجالتم که نم نیایمن چشم و ابرو م یکه برا _

 

 :هاشون رو کنترل کنن، آروم گفتمداشتن خنده یسع

 

 !دخترا حمله؟ _

 

 .زدیباد مشت و لگد. زهرا هم بهراد رو داشت م ریآرشا و گرفتن ز یرو دنیپر هیو هان محدثه

 

به قلقک  میو شروع کرد نیدم که افتاد زمکر ادهیحرکت روش پ هیگرفته بودم با  ادیکه  یدیسمت بهراد فن جد رفتم

 .دادنش

 

 :گفت زهرا

 

 .کنهیم سیاالن جاش رو خ میبش الشیخیب یفاط _
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 :خنده گفتم با

 

 .رهیبگ یبیبیبراش ما میگینداره به مادرجون م بیع _

 

 :گفت دهیبر دیخندیکه م یدرحال بهراد

 

 .دی... ها... ولم... کنی... شعو... را... عو... ضیب _

 

 :و گفتم دمیکش ینیه

 

 .نچ نچ ادب؟یب نقدریا ییما رو باش دا یالگو _

 

 مانع از قلقک دادنم شد ییصدا نکهیتا ا شدیم دنشیزر بزنه؛ اما قلقک مانع از خند خواستیم یه بهراد

 بودن و دهنشون از شدت ستادهیدر ا یجلو دهیو سپهر و سپ یجواد یاصغر پسر آقا یافتاد که همراه عل رضاینگاهم به عل

 .تعجب باز مونده بود

 

 .گرفتمیدوتا م نیاز ا یحال اساس هیلباس به ظاهر خانومانه دست و بالم رو بسته بود؛ وگرنه  نیا

 

و آرشا هم کنار اون  نیزم یحال خودش رو پرت کرد رو یجام بلند شدم و گرد خاک لباسم رو تکون دادم. بهراد ب از

 :نده گفتبا خ یافتاد. هان

 

 !انجام شد تیبا موفق تیدخترا مامور _

 

 :شد. آرشا با ناله گفت شتریاونا پ تعجب

 

مجبور  دیاریباشه، چوبان باشه، ده تا بچه ب سوادیاومد کچل باشه، ب رتونیاگه گ شاهللی! اادین رتونیشوهرت گ شاهللیا _

 .دیکهنه بشور دیبش
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 :گفتم  ییو مکان رو فراموش کردم و با پرو جا

 

تو زحمتش  میچرا ما کهنه بشور یهلو مامان، بعدشم تا تو هست ارمیب ریشوهر گ هی اد،یبارون نم اهیاوال به حرف گربه س _

 .گهید یکشیرو م

 

 .دمیافتاد کجاام، وانمود کردم که خجالت کش ادمیانگار تازه  اومد؛یچشم و ابرو م یافتاد که ه یبه مح نگاهم

 

که خجالت بکشم. آرشا از جاش بلند شد و خاک لباساش رو  ستمیاهل دود و دم ن ستم،ین زایچ نجوریمن که اهل ا واال

 :تکوند و رو به اونا گفت

 

 دییذره گرد و خاک شد. بفرما هی دیببخش _

 !هایصندل یرو دینیبش

 

 .میختیریم نجایرو ا هامونیسوز شیآت یهابرنامه شهیبود که ما هم یبا چندتا صندل زیم هی اطیح کنار

رو  یخوب نیبه ا تیموقع یکدوم آدم عاقل یول هام؛طنتیانجام ش یجمع؛ چون راحت نبودم برا نیا یتو کردمیم یبیغر

 ده؟یاز دست م

 

خدا خودت شاهد  تیموقع نی. بهترمیها شربت ببربچه یرو صدا زد تا برا یتوسط مامان باز شد که من و هان اطیح در

 .یبرام جور کرد تیو موقع یباش من خواستم آدم بشم؛ اما تو نذاشت

 

 .که آقا آرشا اخالق گند داشت، آب پرتقال دوست داشت ییاز اونجا وانیل یتو میختیهمه آب زرشک ر یبرا

 

 .آوردم رونیداخل ظرف کاکائوها بود ب تیجاسازش که داخل کاب یرو از تو یرو رونیب پودر

 

 .بهراد و حسام و آراد رو داد وانیل بیهم ترت هیکردم. هان یو قاط ختمیآرشا ر وانیداخل ل یکم

 



 

 

فاطی مقاره کاربر نودهشتیا_های شیطونوروجک   WWW.98IA3.IR 75 
 

 .رو هم من برداشتم هیگرفت دستش و بق یهان ینیس هیچهارتا رو داخل  نیا وانیل

 

که باعث شد از شدت  دینفس سر کش کی. آرشا شربت رو میها گرفتتک تک بچه یرو جلو ینیشدم. س اطیح وارد

 .گلوم یآب زرشک بپره تو جانیه

 

 .روانه شدن هاییو به سمت دستشو شنیهر چهارتاشون باهم احساس کردن دارن منفجر م کهوینگذشت که  مدت

 

 :بار محدثه گفت نیا

 

 !انجام شد تیبا موفق تیمامور _

 

 :اصغر گفت یعل

 

 کار شماها بود؟ _

 

 :خنده گفتم با

 

 .بودن ترنیهم دلنش کاسویشاهکار رو؟ از آثار پ نیکرد فیبله ک _

 

 :گفت رضایبار عل نیا

 

 .دیو شر باش طونیش نقدریا خورهینم افتونیبه ق _

 

 :متانت گفتم با
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 .ببرم شیکارهام رو خوب پ تونمیکه م نهیهم یبرا _

 

 :خودش رو انداخت وسط و گفت سپهر

 

 ؟یاثر هنر یگ یم یها رو ناقص کردبچه یزد _

 

 :تشر گفتم با

 

 .نداره برو خدا رو شکر کن که تو رو مثل اونا از صحنه روزگار محو نکردم یبه تو ربط _

 

 :گفتم سپهر

 

 !که فرصت خراب کردن خودم رو از شما گرفتم دیاوه بانو ببخش _

 

 خنده جمع بلند شد. یصدا

اتاق کپه مرگشون رو گذاشته بودن. مامان براشون جوشونده درست کرده بود و چه قدر چشم غره  هی یپسرا هر کدوم تو

 .دور از چشم ما از خنده منفجر شد دمیکه من خودم د یرفت؛ درحال

 

که سنش  ییاز اونجا یپدرجان بود؛ ول یپسرعمو اشاریبود،  اشاریحادثه جون سالم به در برده بود  نیکه از ا یکس تنها

 .میباهم اُخت بود یلیبود خ کم

 

 :با ترس گفت اشاری

 

 !جون سالم به در بردم یآسمان یبال نیاومدم و از ا ریهزار مرتبه شکرت که د ایخدا _

 

 :با خنده گفت یهان
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 !اصال نگران نباش میرسیحساب تورم م _

 

 :محدثه گفت بارنیا

 

 .میساختیکارتون رو م یبهتر بود دست جمع _

 

 :گفت رضایعل

 

 .حفظ ظاهره یخانوم بودن برا نیمتانت و ا نیپس ا _

 

 :لبخند گفتم با

 

 !بله ییجورا هی _

 

 :دیپرس دوبار

 

 ن؟یبال رو سرشون آورد نیحاال چرا ا _

 

 :رو با زبون تر کردم و گفتم لبم

 

مردونه از  یهاجمع یمردونست؛ چون تو یهاسمت جمع شمیگرا شتریب اد،یها اصال خوشم نمخانوم یهامن از جمع _

 یلیو برام خ ارمیسر در نم یزیها چاز بحث خانم یها شرکت کنم، ولبحث یتو تونمیو من م شهیبحث م ادیفوتبال ز

 .کسل کنندست

 

 :اصغر گفت یعل بارنیا
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 جمع مردونه؟ یتو نیومدیخوب چرا ن _

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 .گهیحفظ ظاهر و خانوم بودن د هیهمون قض _

 

 :گفت رضایعل

 

 ن؟یبال رو سرشون آورد نیچرا ا نیخب حاال نگفت _

 

 .ستیجمعشون ن یتو یکه چرا فاط زدنیمسخره م یو لبخندها اومدنیچشم ابرو م یچون ه _

 

 :چند جمله بود، بعد با خنده گفت نیا ندهیکه گو اشاریبرگشت سمت  نگاهم

 

 !درسته؟ _

 

 :زدم و گفتم یاگنده لبخنده

 

 تو خال! یزد _

آشپزخونه و  یتو دی. مامان من رو کشمیبه سمت خونه رفت خواستیانداختن سفره از ما کمک م یمامان که برا یبا صدا

 :گفت

 

نمره چهار  نیمراسم آبرومندانه برگزار بشه؛ وگرنه موهاتو با ماش نی. بذار ایدیانجام نم یطنتیفاطمه سر سفره ش _

 .زنمیم
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 :با خنده گفت محدثه

 

 .یسرباز مشیفرستیدانشگاه م یاونوقت به جا یکنیکار رو م نیزنعمو بهتر _

 

 :محدثه گفت بار مامان نیا

 

 .میزنیسه تاتون رو م یموها رهیصورت بگ یطنتیاگه ش _

 

 :باخنده گفت یهان

 

 .ما رو نیوقت نکش هی هایبابا جنگ _

 

 :گفت نیریبا اخم ش عمه

 

 .نیکه سه تاتونم زبون باز کرد نمیبیم _

 

 :خنده گفتم با

 

 دایسه نفر پ میخانومانه رفتار کن دیباالخره با گهید ناستیحفظ ظاهر و ا هیخب قض یول م؛یواال عمه از اول زبون داشت _

 .رنیما رو بگ انیبشن ب

 

 :ها رو داد دستم و گفتخنده همه بلند شد. مامان بشقاب یصدا

 

 .یهاتونم انتخاب نکردبرو تا اسم بچه ایب _
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تا به قول خودش  میناهار بخور نیزم یها سفره رو انداخته بودن. مامان خواسته بود روبچه ،ییرایپذ یخنده رفتم تو با

 .بشه تریمیجمع صم

 

 .بپوش خونه خودته راحت باش ایبگه ب یجواد یبه آقا یشلوار کرد هیمونده  نیهم واال

 

 .میکرد نیشکل ممکن تزئ نیسفره رو به بهتر ییتا سه

سفره پاک  ای یهان شهی. همکردیها رو خشک مهم داشت ظرف هیو هان میشستیها رو مظرف میمن و محدثه داشت

 .داره فیبس که گاو تشر کردیها رو خشک مظرف ای کردیم

سفره پاک  ای یهان شهی. همکردیها رو خشک مهم داشت ظرف هیو هان میشستیها رو مظرف میمن و محدثه داشت

 .داره فیبس که گاو تشر کردیها رو خشک مظرف ای کردیم

 

 

کردم و دباره مشغول  یپل آهنگ هی می. دستم رو با دستمال خشک کردم و از گوشدمیکشیو من آب م زدیکف م محدثه

 .شدم

 

 یخودم را نفروشم به کس حال»

 

 یشوم تا تو به دادم برس وانهید پاک

 

 «و سامان منو جان منو سر

 

 (یچه بخواه _رضا رادمان)

 

 .و زارت شکست نیاز ظرفا افتاد زم یکیخورد و  زیدستم ل شستمیکه داشتم ظرف م نطوریهم

 

 :بگزرون! مامان با خشم وارد آشپزخونه شد و با تشر گفت ریبه خ ایاوه خدا اوه
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خودش رو  رهیتو رو بگ خوادیکه م ی. خاک تو سر اونیشکونیها رو مهمه ظرف یزنیاالن م ها،یظرف شست هینچ نچ  _

 !بدبخت کنه

 

 :گفت یهان

 

 یبچشون زخم یتا دست و پا کشتنیکه االن اگه ملت ظرف شکسته بودن مادراشون خودشون رو م میشانس ندار _

 .نشه

 

 .مامان مانع از خندم شد یعصب افهیبخندم که ق خواستمیم

 .به امون خدا میچوندیکال مدرسه رو پ میدیع کیبمونن. ما هم که نزد نجایبابا قرار بود چند روز ا زیعز یدوست ها

 

 .میرو انجام داد دهامونیو ما کامال خر دیمونده به ع نایده روز ا بایتقر

 

هم رفته بودن تا  نایکار. دو خانواده هم رفته بودن استراحت کنن. مامان اارسالن و عمو سهراب و بابا رفته بودن سر عمو

 .اتاق بودن یو محدثه هم تو ی. هاندنیدر کنن. پسرا هم نگم براتون تا مرزه مردن رفتن، االنم کپ یخستگ یکم

 

 .رفتم. از صحفه که مونده بودم باز کردم و شروع کردم به خوندن اطیاپن رو برداشتم و به سمت ح یرو کتاب هدفیب

 

انباشته  یبه دست آوردن تو، قلب مرا از شاد میعظ جانیمن! ه یهمتایو ب گانهی یدایخوب و خوشگل من! آ یدایآ _

 !داردیاز تو دور بمانم، قلبم را از حرکت باز م دیبایم گرید یهنوز تا مدت نکهیاست؛ اما تصور ا

 

 (من یهامثل خون در رگ)

 

 شاملو_احمد#

 

 .دیاهل کتاب باش خورهینم تونیبه روح _
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 :که کنارم نشسته بود افتاد و گفتم رضایبه عل نگاهم

 

 .دیزود قضاوت کن نیعادت دار _

 

 .قصد جسارت نداشتم _

 

 .دیجسارت کن دیتونینم _

 

 چرا اونوقت؟ دیببخش _

 

 .سوال ریبره ز تمیشخص ذارمینم چون _

 

 .یهم باش یتیآدم با شخص نکهی: نه اوجدان

 

 !نداره یبه تو ربط _

 

 !رتتیبگ ادی: خاک تو سرت نپرونش مخش رو بزن بلکه بوجدان

 

 .از خداشم باشه _

 

 نیحاال ا رهیتو رو بگ ادینم ی. بدبخت تو روز روشنش آدم عاددونمینم یاریهمه اعتماد به نفس رو از کجا م نی: اوجدان

 .رهیتو رو بگ ادیب تیپسره خوشگل و باشخص

 

 .وجدان. حاال برو گمشو مخش رو بزنم هایگیراست م _
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 ن؟یبه فوتبال عالقه داشت یاز بچگ _

 

 .ثابت بودم هیجمع، پا یهمراه مردها شهیبله هم _

 

 .دیشناسیمن رو که م _

 

 :کردم با تمسخر گفت، منم مثل خودش گفتم احساس

 

 !شیکم و ب یا _

 

 !ش؟یپس چرا کم ب ن؟یستیثابت ن هیمگه پا _

 

 .شناسمیها رو م کنیفقط... فقط باز _

 

 هستما. یری! منم عجب خود درگیمخ بزن هی یتونی. خاک توسرت که نمیبدبخت رو چزوند ایب

 .یزیچ یزهرمار یکوفت یقرار شام هی ینشست نجایمن دو ساعته ا زیخوب عز ،نیا هیعجب آدم

 

 !هیکه پا : تو هموجدان

 

 !ستین هیفقط مامان جان پا ام،هیپا شهیوجدان جان من هم یدونیم _

 

واال ملت دخترعمو  ه،یبگه کارش چ ادیب تونستیگاو نم یعنی. محدثه بود شدیخاموش م افتاد که روشن یبه گوش نگاهم

 .میدارن ما هم دار

 

 :داد محدثه بلند شد یاتصال و زدم که صدا دکمه
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 تور کنم خواستمیاون رو خودم م ؟یزنیمخ پسر مردم رو م یاحمق دار شعوریب گاو _

 .دست تو شهیم فیح اون

 

 :از اونور اومد هیهان یصدا

 

 .زنهیزر م یچ نمیبب کریاسپ یبا توام بزن رو کر،یاسپ یبزن رو _

 

 :با تشر گفت محدثه

 

 !نکن تیزدم خودت رو اذ ایب _

 

 :خنده گفتم با

 

 .کهوی نیرینم _

 

 .بگم تا حفظ آبرو بشه یزیچ تونستمینم افتاد، هوف رضایبه عل نگاهم

 

 :گفت یهان

 

 .گرسو استفاده یاز نبود ما سو استفاده کرد یکشیخجالت نم _

 

 :گفت یهمچنان ساکت بودم و که مح من

 

مخ  رمیم میکنیم دایپ گهید یکی میگردی. ممیبگو ما طاقتش رو دار یاگه بدبختمون کرد ،یمخش رو زد نمیبگو بب _

 .یکرد یفقط بگو چه غلط میزنیداداشش رو م
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 !یغلط چیفعال ه _

 

 .رفتینداشتم م یآبرو کردمیقطع کردم؛ چون اگه قطع نم عیرو سر یگوش

 

 ن؟یریمدرسه نم ن؟یکالس چندم یراست _

 

بدم  یبپرسه کالس چندم یکی نکهیخوشبختانه از ا. نییپا ادیاالن بزنم فکش ب شن،یپرو م یدیپسرا رو م نیبه ا ایب

 کنم؟یدارم در راه علم و دانش تالش م یوقت ادیبدم ب دی. چرا بااومدینم

 

 !: زارتوجدان

 

 !شعوریگمشو حاال ب _

 

 :لبخند گفتم با

 

 .لهیها تعطمدرسه دهیع کیکالس نهم، االنم که نزد _

 

 د؟یبخون دیخوایم یاچه رشته _

 

 .یتجرب _

 

 !دیاوه پس زرنگ _

 

 .مهم عالقست ستین اریکه مع زرنگ بودن _
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 .نیعالقه دار یگریبه باز دمیشن یول _

 

 !رسمیبه اونم م دینگران نباش _

خونمون؛ آخه پدر مادرش  ادیب نیخوب بود، قرار بود برم دنبال نگ پمیکردم. ت نهیآ یبه خودم تو یحاضر و آماده نگاه

 .من شیپ ادیب نیخواست نگ نیبرن روستا و مامان زنگ زد و از مادر نگ خواستنیم

 

 :مامان و گفتم شیپ ییرایپذ رفتم

 

 .نیدنبال نگ رمیم مادر جان من _

 

 :گفت مامان

 

 !برو دخترم _

 

 .و عمو سهراب رفتن خونه عمو ارسالن نایعمه سارا ا رفته بودن خونه خودشون و نایا عمو

 

 .عمو دعوتشون کرده بود که امشب خونه اونا بمونن. گرچه خونشون روبرو خونه ماست خود

 

قشنگ  نینگ و یو مح یآب و هوا عوض کنن، پس من و هان یجون هم رفته بودن روستا چند روزو مامان آقاجون

 .میبمون نایخونه آقاجون ا میتونستیم

 

 .طبقه باال خونه ما بودن هاممهمون

 

 .چند کوچه با ما فاصله داشت نایا نیخونه نگ رون،یرو پام کردم و از خونه زدم ب هامیکتون
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 شدیم نیا ریرد و بدل نشد که اگه غ نمونیب یحرف کی. جز سالم و علیدوران کودک یهمباز دم،یرو د نیمت راه یتو

 .زدیمامان من رو دار م

 

 هم مهربونه یلیبنده خدا مامات خ ؟یکنیبزرگ م یدار یکم یکنی: احساس نموجدان

 

 !نداره مامان خودمه یبه تو ربط _

 

که کوله رو انداخت  فیکوله دستش بود و ک هی رون،یاومد ب نیزنگ رو به صدا در آوردم که نگ نا،یا نیدم خونه نگ دمیرس

 .میبغل من مجبور شدم کوله رو بندازم رو دوشم و به راه افتاد یتو

 

 .من اومدم خونه شما نیخوب شد زنگ زد نقدریا یفاط یوا _

 

 خونه مان؟ نایا رضای. بهت گفتم که علمیجان قراره بترکون قیرف _

 

 !گفتم که زر مفت نزن تا نزدم لهت نکردم منم بهت _

 

 .ما که حرف ما رو باور نداره قیاز رف نمیا ایب

 

. فقط بگما خودم یاز خوش یکنیبعد سکته م ینیبیخودت م یبا چشما یایبه من چه باور نکن، االن خودت م _

 .مخش رو بزنم خوامیم

 

 .میکن دایاونجا شوهر پ یجام جهان میو دو بر ستیسال دوهزار و ب میحاال توهم نزن. بعدم ما قرار بود ازدواج نکن شیا _

 

 :به ابروم دادم و گفتم ینیچ

 

 .یکنیرو آوردم خونه، تو باور نم یجام جهان شعوریخوب ب _
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 خونه شما؟ ادیجا رو ول کنه ب همهنیا دی. چرا باکنمیمعلومه که باور نم _

 

 .نیبب تیبابا قور یخودت با اون چشما میبر ایب _

 

 خانوم بدم تا حرفم رو باور کنه. نیرو نشون ا رضایعل نیو من ا میتا زود بر میگرفت شیخونه رو در پ راه

 :که محدثه گفت واریبا دهن باز زل زده بود به د نینگ

 

 جا؟ هیآفتاب پرست زل زده به  نیع یبدبخت آورد نیسر ا ییچه بال _

 

 .گهیرو نشونش دادم خودش سکته کرد د رضیبرو بابا! فقط عل _

 

 :گفت نینگ

 

 !ستایبد ن یدور از جون بگ _

 

 نجایا بهیرفت االن چند تا آدم غر ادمینشسته بودم که زنگ در به صدا در اومد، باز دوباره جو من رو گرفت و  الیخیب

 :گفتم ینشستن. رو به هان

 

 .به تخته خورد اومد تو رو گرفت یبود در یزیچ ،یآب ،یمامور گاز دیپاشو در رو باز کن شا _

 

 .شدمیمتوجه نم یچیو ه یمن زده بودم رو فاز خنگ یول کرد؛یچشماش رو چپ م یه یهان

 

که مثال خجالت  نییدادم. سرم انداختم پا یخفن یافتاد چه سوت میها افتاد تازه دوهزارقرمز رنگ بچه افهیبه ق نگاهم

 .بکشم یزیچ ستمیمن که اهل دود و دم ن یول دم؛یکش
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 :روبرو شدم، من رو کنار زد و گفت سنایباز  شیرفتم در و باز کردم که با ن عیسر

 

 .زیرفتن تبر انیجون اومدم سرت چتر بشم مامان ا یفاط _

 

 :خنده گفتم با

 

 .تو عال نور شد یدلبر جمعمون! جمع بود تو اومد یخوش اومد _

 

 :گفت رضایخشک شد که عل رضایعل دنیشد. با د نایخونه مادر جون ا وارد

 

 .دادمیاز قبل خبر م دیکنیبا اومدن کل دوستاتون رو دعوت م دونستمیمن اگه م _

 

 :دهن من رو صاف کن. با لبخند گفتم ایب گهیمخش رو بزنم خودش م خوامیمن م ایب

 

 .میرفت و آمد رو قطع کن نیکه به خاطر شما ا میتونینم م،یرفت و آمد دار شهیهم هامقیمحض اطالع، من و رف _

 

 :نگاهم کرد و گفت رضایعل

 

 !نیانتظار نداشتم مودبانه جواب بد _

 

 !ستیحرف زدن ن یبرا یراه درست نیتوه _

 

 :رو هل دادم؛ انگار از شوک در اومده بود گفت سنای

 

 .سالم _
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 :رو باز جو گرفت و گفتم من

 

 بمونه ادتونیجعفر  یهاحرف نینمونه، قول بد یهاتو خونه، احمق یسالم خال _

 

 :با خنده گفت نینگ

 

 !کم جو بده نیبش ایجعفرجون ب _

 

 ها نشستم.خنده رفتم کنار بچه با

 

 

 

 .شهینم تیچیبادمجون بم آفت نداره! تو ه _

 

 .دهیپوک یحوصلم حساب میکن کاریکرد. خب االن چ چپ نگاه نینگ

 

باز  نییدر پا هویسر جاش که  ادیحوصلم ب نیتا ا میکن یچه غلط گنیم یها چبچه نمیدهنم رو باز کنم تا بب خواستم

 .شدن نایجون ااصغر وارد خونه مامان یو عل رضایحسام، عل اشار،یشد و پشت سرش آرشا، آراد، 

 

 :نگاهشون کردم که آراد گفت تعجببا

 

 .ما رو بخور ایها؟ چته؟ ب _

 

 :اخم گفتم با
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 .دیکنیچه کار م نجایگوشتت تلخه؛ درضمن ا _

 

 :بار ارشا گفت نیا

 

 .میرو بخور تو میاومد _

 

 رو نشون بدم؟ میخود واقع نایکرمت رو شکر! من چطور جلو ا ایرو کج کردم که اومدن نشستن کنار ما. آخه خدا دهنم

 

ها ساکت بودن اتصال رو زدم . بچهکردیم ییبهش کردم که اسم ساناز روش خود نما یبلند شد، نگاه میزنگ گوش یصدا

 :و گفتم

 

 ؟یچطور مطور یبه سان _

 

 ه؟یچ تی! اون استوریزهرمار و چطور _

 

 !دمینم یراجب اون استور یحیتوض چیمن ه زمیعز _

 

 ه؟یچ یفاطمه من رو سگ نکن! اون استور _

 

 .دمینم حیتوض _

 

 کنم؟ یمثل آدم زندگ قهیدو دق یذاریگاو خر نفهم! چرا نم _

 

 .ستمین ایکوتاه ب رمیگذاشتم تا حالشم نگ یکل با اون پسره استوردارم؟ من سر کل کاریمن به تو چ _

 

 .درستش کن ایاونوقت ب شهیفردا سرت آوار م یدیدوتا فوش م ،یآدم باش! تو که جربزه دعوا ندار یفاط _
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 .هم نباشه یتمام، بحث رمیبگ یحال اون مهد دیتو نگران نباش! من با زیعز _

 

 .میزنیمن برم بعدا زر م گهیصالح کارت رو! خب د یدونیواال خودت بهتر م _

 

 !شرت کم _

 

 شده بودن به من. رهیخ یقطع کردم که چندتا چشم متجب و عصب یگوش

 

 نجایا بهیرفت االن چند تا آدم غر ادمینشسته بودم که زنگ در به صدا در اومد، باز دوباره جو من رو گرفت و  الیخیب

 :گفتم ینشستن. رو به هان

 

 .د اومد تو رو گرفتبه تخته خور یبود در یزیچ ،یآب ،یمامور گاز دیپاشو در رو باز کن شا _

 

 .شدمیمتوجه نم یچیو ه یمن زده بودم رو فاز خنگ یول کرد؛یچشماش رو چپ م یه یهان

 

که مثال خجالت  نییدادم. سرم انداختم پا یخفن یافتاد چه سوت میها افتاد تازه دوهزارقرمز رنگ بچه افهیبه ق نگاهم

 .بکشم یزیچ ستمیمن که اهل دود و دم ن یول دم؛یکش

 

 :روبرو شدم، من رو کنار زد و گفت سنایباز  شیرفتم در و باز کردم که با ن عیسر

 

 .زیرفتن تبر نایجون اومدم سرت چتر بشم مامان ا یفاط _

 

 :خنده گفتم با

 

 .تو عال نور شد یدلبر جمعمون! جمع بود تو اومد یخوش اومد _
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 :گفت رضایخشک شد که عل رضایعل دنیشد. با د نایخونه مادر جون ا وارد

 

 .دادمیاز قبل خبر م دیکنیبا اومدن کل دوستاتون رو دعوت م دونستمیمن اگه م _

 

 :دهن من رو صاف کن. با لبخند گفتم ایب گهیمخش رو بزنم خودش م خوامیمن م ایب

 

 .میرفت و آمد رو قطع کن نیکه به خاطر شما ا میتونینم م،یرفت و آمد دار شهیهم هامقیمحض اطالع، من و رف _

 

 :نگاهم کرد و گفت رضایعل

 

 !نیانتظار نداشتم مودبانه جواب بد _

 

 !ستیحرف زدن ن یبرا یراه درست نیتوه _

 

 :رو هل دادم؛ انگار از شوک در اومده بود گفت سنای

 

 .سالم _

 

 :رو باز جو گرفت و گفتم من

 

 بمونه ادتونیجعفر  یهارفح نینمونه، قول بد یهاتو خونه، احمق یسالم خال _

 

 :با خنده گفت نینگ
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 !کم جو بده نیبش ایجعفرجون ب _

 

 ها نشستم.خنده رفتم کنار بچه با

 جانشیشده، ه کنواختی یلیخ ی. زندگمیرو بترکون نجایراحت ا میبرن ما بتون شنیبلند نم نامیکنار دخترا نشسته بودم، ا

 .کم شده

 

 ؟یگیم یبه چ جانیبپرسم ه تونمی: موجدان

 

 .نییکوه هل بدم قل بخوره بره پا یآره مثال آرشا رو از رو _

 

 !ندارم یحرف گهی: من دوجدان

 

 :گفت بهراد

 

 !وروجک یچه عجب ساکت _

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 .گهید نایحفظ ظاهر و ا هیکه قض یدونیدست و بالم بستست، م _

 

 :از اونور گفت آرشا

 

 .ادیاصال نمبه شماها ساکت بودن  _

 

 :گفت محدثه
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 نره؟ ادتی یکه تا عمر دار میاریسرت ب ییبال هی یدوست دار _

 

 :گفت آرشا

 

 .رونیب زنهیهنوزم که هنوزه دل و رودم داره از حلقم م ه،یکاف دینکرده همون ساکت بمون الزم _

 

بودم که دل درد گرفته  دهیخند نقدری. اتونستنیآرومم کنن نم خواستنیها هر چه قدر مبچه دم،یبلند خند یصدا با

 !یکنیما رو فراهم م یکه موجبات خنده و شاد یمرس ایبودم. خدا

 

که برم  تونمیکرد؟ نم شهیخب چه م یجمع ما؛ ول یتو کردنیم یبیاصغر و برادرزادش زهرا، احساس غر یو عل رضایعل

 .میبرقص یوسط بندر نییایبدم بهشون بگم ب یشلوار کرد هی

 

 .میکن یکباب ببر باز ارینون ب انیبگم ب رمیدارم من کم مونده برم، دستشون رو بگ یذهن خالق عجب

 :گفت یهان

 

 .میبخند میکن فیجک تعر نیایها ببچه _

 

 :جواب داد نینگ

 

 م؟یکن فیجک تعر میایبعد ب میخنده دار یینمایس لمیف هیما خودمون  _

 

 :بار من گفتم نیا

 

 .میبخند نیاریدر ب یجنقولک باز نیایب گهیراست م _

 

 :شروع کرد حسام
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 ینکنه و به حرفات گوش بده؛ حت تتیکه به پسرت بگو اذ شهیم نیا جشینت رهیگیچرا مامانم هروقت فال م دونمینم _

 .رهیبود به پسرت بگو بره نون بگ فال حافظ گرفت؛ حافظ گفته یبار وقت هی

 

 :خنده گفتم با

 

 رشیدر اومد گفت به دخترت بگو آدم باشه وگرنه شوهر گ یگفتم فالت چ گرفتیبار داشت فال م هیاتفاقا مامان  _

 .ادینم

 

 :با خنده گفت آراد

 

 .ییزندا یحافظ هم راه چاره گذاشته جلو پا یکرد کاریچ نیبب _

 

 :از اونور گفت یهان

 

 ام؟یشگریمن عاشق شغل آرا دیدونیم _

 

 :تعجب گفتم با

 

 حاال چرا؟ _

 

 :با فکر گفت هیهان

 

بعد تو با  ،یموهاش رو بزن یچه طور دهیم حیدو ساعت واست توض ادیم یکیباحاله! فکر کن  یلیخ یشگریشغل آرا _

 بکنه تونهینم یغلط چیطرف مقابل هم ه ،یکنیم خوادیرو که دلت م یعشق همون کار
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 :زد و گفت یبشکن بهراد

 

 .کنهیم یکه فاط یهمون کار قایدق _

 

 :گفت اشاریاونور  از

 

 .بکنه تونهینم یغلط چیبعد طرف مقابل هم ه کنهیم خوادیدلش م یهر کار _

 

 :خنده گفتم با

 

 .من برم بعد نیبذار نجامیحداقل من ا د؛یکنیم تیشخص بیمن رو تخر نیخوب دار زانمیعز _

 

 ها آب شد.بچه خیکم داشت خنده جمع بلند شد کم یصدا

که معلوم نبودن باز  یجمع اضافه شده بودن، سه نفر نیرو؛ اما امروز سه نفر به ا یمیجمع صم نیدوست داشتم ا

 .بودن؛ اما از باطنشون خبر نداشتم یخوب یهاکه به ظاهر آدم ینه، سه نفر ای نمشونیبیم

 

 :ها گفتمبه بچه رو

 

 م؟یشهر رو بهشون نشون بد میبچه ها چطوره امشب مهمونامون رو ببر _

 

 :گفت سنای

 

 !هستش یعال اریفکر بس _

 

 :گفت یالیخیبا ب آرشا
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 !خوش بگذره بهتون _

 

 :تعجب گفتم با

 

 مگه؟ ییایوا تو نم _

 

 .ادیسرم م ییبال هی رونیب رمیتجربه ثابت کرده هروقت با تو م ،امینم ریخ _

 

از  ادیم ادمیخدا االنم که االنه اون روز  یوا. نینگ یهاشونه یباال آوردن دختره رو آرشا از خنده افتادم رو یادآوردی با

 :. با خنده گفتمکنمیخنده قش م

 

عاشق عوق  یشهرباز میرفته بود یگیم نیآشنا شد یچطور دی. اگه پرسیگیم یبود. به بچتون که گفتم چ یخوب سیک _

 .زدن مامانت شدم

 

! رهیرو از ما نگ هایخوش نیا ایمنفجر بشم. خدا من رو قلقک داد تا از خنده یکیچندش گفتن همه بلند شد؛ انگار  یصدا

 .ریرو از ما نگ هایخوش نیاما ا ار؛یشده بال سر ملت ب

 

 صفر ی: ماشاهلل حس انسان دوستوجدان

 

 .ییکجا ستیماشاهلل تو هم معلوم ن ،یکن تیمن رو به راه راست هدا دیبا یکه هست، تو وجدان ینیهم

 

 :گفت یجواد ینوه آقا زهرا

 

 دوستات از صدتا شلوغ شیاما پ ن؛یجمع، خانوم و مت یتو یدار یجالب تیشخص _

 .یترشلوغ
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 :اونور بهراد گفت از

 

 .کنهیرو رو نکرده داره مراعات شما رو م شیاصل تیحاال شخص نیشما؟ ا یکنیم ریکجا س _

 

 :اونور زهرا گفت از

 

 واقعا؟ _

 

 :گفت اشاری

 

 آشنا بشن. باشیز تشیبا شخص شتریتا ب میجون رو بگ یفاط یهاطنتیچندتا از ش نیایب _

 :ها که زهرا گفتنگاه کردم به بچه الیخیب

 

 .یکشیرو م نایا یشیم یفکر کردم عصب _

 

 :زدم و گفتم یاخنده تک

 

 .بدم رشییکه تغ تونمینم طونهیآدم شاد و ش هیمن  تیشخص ؟یچرا عصب _

 

 :احساس کردم گردنم خورد شد، قطع نخاع شدم. با حرص گفتم یهان یپس گردن با

 

 .رو ببند رم نکنه نیا یرفت ییصدبار به عمه گفتم جا ؟یباز چرا رم کرد ؟یچته وحش _

 

 :گفت یهان
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جون شاگرد قبول  یفاط گهیحرفات رو بشنوه، م ادیب اریکه خود شهر یزنیم یپلمید یباال یهاحرف هیوقتا  یبعض _

 ؟یکنیم

 

 :غرور سرم رو بلند کردم و گفتم با

 

 .یدونیمگه نم _ 

 

 :محدثه گفت بارنیا

 

 رو؟ یچ _

 

ولگشتن کتاب  یمن باالست بس که به جا یها! درضمن حس شاعرشاگرده منه یعیخوب احمقا پروفسور سم _

 .خونمیم

 

 :با خنده گفت سنای

 

 !یپروفسور محمد مونینکش _

 

 :شدم و گفتم بلند

 

 .علق به همه هستممن مت _

 

 :بهراد با اخم گفت که

 

بذارم تو رو شوهر بدن، تو رو شوهر بدن  دی. اصال من نبایجمع نیتو فقط متعلق به ا ،یمتعلق به همه هست یغلط کرد _

 .به خانواده شوهر یچسبیم یکنیما رو ول م دونمیم
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 :خنده جمع بلند شد. زهرا گفت یصدا

 

 دخترعمتو ببنده رم نکنه؟ یشما واقعا به عمت گفت _

 

 :کردم که محدثه گفت یزیر خنده

 

 .منم گفته یبه بابا _

 

 :از اونور گفت ارشا

 

 .منم گفته یبه بابا _

 

 :با خنده گفت حسام

 

 .به مامان منم گفته _

 

 :گفت آراد

 

 .به مامان منم گفته میریگیم جهیپس نت ام،یمنم که داداش هان _

 

 :گفت بهراد

 

 .منم گفته یکه به مامان بابا ستنیآدم ن شونیا _
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 :گفت زهرا

 

 به پدربزرگ و مادربزرگت؟ یعنی _

 

 :خنده گفتم با

 

شلوار  هی یخوایسنم باالست. راحت باش م کنمیمن رو شما صدا نکن، احساس م زمی. درضمن عزقتهیحق گهیآره د _

 .یتر باشراحت ارمیب یکرد

 

 :و گفت دیخند زیر زهرا

 

 .شمیباهات راحت م گهید باشه _

 

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 

 !دیخوش آمد طونیش یها! شما به جمع وروجکزمیعز گمیم کیتبر _

 مرور خاطرات ها شروع کرده بودن بهبچه

 .آب شه شتریجمع ب یهامهمون خیتا 

 

 .شروع کرد ارشا

 

 هی ادمیکل کردم قشنگ کل یافتاد که با فاط یچه اتفاق ادینم ادمیکوه،  یباال میخارج از شهر، رفت میبار رفته بود هی _

من رو گرفت؛ وگرنه من االن اون  یفاط ی. شانس آوردم بابانییکوه پرت شدم پا یلگد به زانوم زد زانوم سست شد از باال

 .بود ایدن

 

 :خنده گفتم با
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 .به بابام یبود دهیچسب لیرُتِ نیع گهیشد د فیح _

 

 :گفت رضایعل

 

 .قاتل بودن هم به صفات شما اضافه شد _

 

 :که آرشا گفت یچ نیکردم ع ذوق

 

 .رهیرو بگ اومده جون ما ایبه دن نیاز خداشه بهش بگن قاتل، ا نیداداش ا _

 

 :اصغر گفت یعل

 

 .میندار یجان تیکه معلومه ما امن نطوریا _

 

 :بار محدثه گفت نیخنده جمع بلند شد. ا باز

 

برگشت  زنمیم یلیبودن، من با آرشا دعوا کردم گفتم بهت س رونیهم ب نایبودن، عمو ا دهیبار ظهر بود همه خواب هی _

 یزدم تو یجور هیمنم « منو بزن ایاصال ب»ارشا و گفت  یجلو دیپر هی. هانیمن رو بزن یخوایم یچطور  یگفت تو الغر

 .میانگشتام برد یجا نایکرم پودر ا یبود، خالصه با کل هموند یصورتش باق یچهارتا انگشتام رو یصورتش که جا

 

 :اونور زهرا گفت از

 

 .دیگررانیپس همتون و _

 

 :خنده گفتم با
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 .اوالشه نایحاال ا _

 

 :با خنده گفت هیهان

 

از قصد تبلت رو  یمنم از جا بلند شدن ک،یهم سرام نیبود، زم زیم یاومده بودن خونه ما، تبلت آرشا رو نایبار آرشا ا هی _

 .شد نیهل دادم دل روده تبلت پخش زم

 

 .شهیدلم کباب م افتمیم میکه باهاش کرد ییکارها ادیآرشا!  چارهیب

 ادیز دیگذشته آدم رو؛ اما نبا دهیخوبه؛ نشون م یلیگل انداخته بود. مرور خاطرات خ یها حساببچه یهاانگار صحبت

 .میمتمرکز کن ندهیحال و آ یذهنمون رو رو دیبا م،یها بشگذشته نیا ریدرگ

 

 :گفت اشاری. زدمیم پلمید یباال یهاباز داشتم حرف هیقول هان به

 

 .خاطره بگو هینوبته توئه  یفاط _

 

 :است؛ اما کدوم رو بگم که حفظ آبرو بشه. باخنده گفتم ادیز یکه بس هاخاطره

 

خونه ما،  یتو ینصفه شب میدادیم ییخالصه ادا م،یکردینگاه م لمیف میو داشت میبود داریبار ما تا صبح ساعت پنج ب هی _

کردن  داریصبح موقع ب خوابم،یآدم نم نیو ع ستین میحال یچیخواب ه یکه من تو یی. از اونجامیدیساعت پنج خواب

شد پتو رو برگردوند سر جاش. گفت  مونیکه از کرده خودش پش دیمن کش یمحدثه اومد پتو از رو یعمو ارسالن بابا

دوست داره  یلیکه ما رو خ ییاز اون جا« مهربونم یعمو میش داریعمرا ب»سرم و گفتم  دمیمنم پتو کش «دیش داریب»

بودن.  هکرد یمن خال یگرام لطف کرده بودن آب رو یشده، عمو سیاحساس کردم کل بدنم خ قهیرفت؛ اما بعد چند دق

 دارتیب یدید یشینم داریحاال عمرا ب»بلند شدن، عمو هم برگشت گفت  عیسر شعوریب یآرشاو محدثه و  هیهان نیا

 «کردم؟
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مثل جنگل آمازون  یها با موهاجن زده نیها بلند شده بود. خودم هم خندم گرفته بود. اون روز عخنده بچه یصدا

 .نینشسته بودم زم

 

 :گفت زهرا

 

پشت هم رو  چوقتیاما ه د؛یرو نابود کن گهیهم د نیبزن دیشا ن،یهست یمیصم یلیدوست دارم! خ یلیجمعتون رو خ _

 .دیکنینم یخال

 

 :زدم و گفتم یلبخند

 

 .ماست یشما هم که مثل برا یخانوادگ یهاجمع _

 

 .هستم یمیاصغر صم یبا عل یلیمن فقط خ ستم،ین یمیصم نقدریا یآره؛ ول _

 

 .گهید نیاز جمع ما هست یبه بعد شما هم جز نیخب از ا _

 !. خدا رو شکر از نظر خودم خوب بودمافمیبودم از خودم و ق یکردم، خوب بود راض پمیبه ت ینگاه

 

 :گفت که محدثه آروم رونی. از اتاق رفتم بمیشهر بزن یتو یدور هی میبر میبود قرار

 

 ؟یزد پیت ینطوریا یرو بزن رضایمخ عل یخوایم _

 

 :و گفتم دمیخند زیر

 

من که دو روز  شیپ ادیب نیا فهیح نیبچه مثبت رو بزنم؟ ا نیبرم مخ ا ادیمن رو چه به مخ زدن؟ اصال به من م _

 .شهیم یفرار دهینکش
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 :ما بود گفت یکه شاهد حرفا یهان

 

 .یدونیخوبه خودتم م _

 

 .میبگرد میو بر میش نیسوار ماش میکه آرشا صدا زد تا بر دمیخند زیر

 

همراه آرشا رفتن، حسام و آراد هم  سنایو  رضایو محدثه و عل یاومدن، هان نیاصغر همراه من و بهراد و نگ یو عل زهرا

 .رفتن اشاریهمراه 

 

هاشون با هم رفتن با ما اصغر هم جلو نشست. آرمان و آراز هم همراه زن یو عل نیپشت ماش میدیپر نیو زهرا و نگ من

 .ومدنین

 

 .پخش شد نیعقب خم شدم و ضبط رو روشن کردم که آهنگ دلربا از آرشا راد از

 

 دورت بگردم شهیانقد که جذاب نم آدم»

 

 الماس قلبم یشد آخر تو شد جمعالتیخ

 

 یآخه چقدر تو ماه ییخدا یبرد دلو

 

 ییهمه بفهمن که شاه قلبم شما دیبا

 

 شهینم دایکه لنگت پ ییهااون مغرور خوب از

 

 شهینم الیخب مثل ل یشکیمجنون که ه واسه
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 «قلبم نوشته فقط خودت رو عشقه یرو

 

 (دلربا _نیآرشاراد)

 

 :به بهراد گفتم رو

 

 .بره رو هوا نیبذار ماش یزیچ هی ه؟یها چآهنگ آرامش بخش نیبابا ا _

 

 :و گفت دیخند بهراد

 

 !یبود وونهیاز همون اول د _

 

 .اومد یآهنگ دکتر ساس هیخم شدم و آهنگ رو عوض کردم، چند تا آهنگ زدم جلو،  دوباره

 

 .کردم ادیرو ز ستمیس یصدا هیعال نیا _

 

من رو  یوسط زهرا ساکت بود که اسرارها نیکرد. ا یهم شروع کرد و م رنو همراه نیهم بلند باهاش خوندم، نگ خودم

 .ما یوونگیدالبته نه به شدت  وستیاونم به جمع ما پ دید

 

 !دکتر»

 

 !دکتر جون

 

 دور دور یریم یه چرا

 

 (یساس _دکتر)
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 :تفکر گفتم با

 

 !زهرا _

 

 !جانم _

 

 .یبخون یدام پزشک یبرا یخوایم گهیم _

 

 آره، چطور؟ _

 

 .بزن تیزیو ارمیها رو بآدرس بده بچه یمطب زد ،یچیه _

 

لبخند  هینگاه ترسناک به من کردن که منم در جواب  هی نیبهراد و نگ دن،یاصغر و زهرا از خنده پاچ یحرف عل نیا بعد

 زدم. بایز یبس

 .میکن یپارک باز یرو از صندوق برداشتم تا تو بالی. توپ والمیشد ادهیپ یرو بغل پارک و همگ نیماش بهراد

 

 .رمیاز آرشا بگ یحال اساس هی تونستمیم بود که ادیز یبه حد میداشتم، انرژ یروزا انرژ نیا بیعج

 

 .ننیتو بب شیدوره پ هی انیب دیجهنم با یها: بدبخت آرشا! من مطمئنم فرشتهوجدان

 

 .کنمیفرم استخدام پر م گهیجون؟ چند روز د یوج یکار یکجا _

 

 .به افکارم زدم وجدانمم مثل خودم کم داره یلبخند

 

 !اله محمد و آله محمد یصلوات. الهم صل عایشفا بده، جم نید یهاضیخدا به همه مر _
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 .دونهیآدم شه خدا م خواستیم یک نیمن بودم؟ ا نید ضیآرشا لوس بود. منظورشم از مر یصدا نیا

 

 :لبخند گفتم با

 

 .مثل صبح حالت گرفته شه یخوایآرشا جان شما که نم _

 

 :نازک کرد و گفت یپشت چشم آرشا

 

 !انسان بودنم آرزوست _

 

 :از اونور گفت محدثه

 

 ؟یکنیما رو براورده نم یو آرزو یشیپس چرا آدم نم _

 

 :ها با ذوق گفتمنگفت. مثل بچه یزینازک کرد و چ یپشت چشم ارشا

 

 !آرشا _

 

 :با خنده گفت آرشا

 

 م؟یبر _

 

 :ذوق گفتم با
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 .میبر _

 

 .آوردنیجز اون سه نفر که از تعجب داشتن شاخ در م کردن؛یهم با خنده به ما نگاه م هابچه

 

 جیکه سرم داشت گ دادیمحکم هل م نقدریسوار تاب شدم و آرشا شروع کرد به هل دادن. ا م،یها رفتسمت تاب به

 .رفتیم

 

 .تاب یها هیبه پا خورهیو گره م گردهیبود که االن تاپ بر م نیا امیاز فانتز یکیبچه بود  یوقت

 

 غیو تبل زدیبلند داد م یزدیمرد با نمک با دستمال  ریپ هیبود و  ستادیا یفروش یبستن نیکنار زم یفروش یبستن چرخ

 .کردیو فالوده م یبستن

 

 .رنیرو بگ شونیتا بچه دورش جمع شده بودن و در تکاپو بودن زودتر بستن چند

 

 .گرفت یفیق یبستن هیرفت و  یفروش یو به سمت دکه بستن دیرو د امرهیکرد؛ انگار آرشا نگاه خ یهوس بستن دلم

 

 :گرفتم و دم گوشش گفتم یسرعتش کم شده بود بستن تاب

 

 ؟یلنگه ندار یمهربون یو تو یمهربون یلیخ یدونیم _

 

 .خوردمیخوشمزم رو م یبا تمام وجود داشتم بستن تیاون وضع یو دوباره شروع به هل دادن تاب کرد، منم تو دیخند

 یخودم خال یذره عجله کردم و با عجله ادکلن رو رو هی شهیم لیاالن سال تحو ایب یفاط گفتیمامان که م یبا صدا

 .کردم

 

 ستیکه معلوم ن یسال شه،یمن اضافه م یزندگ یهابه سال دیسال جد هی. دهیو االن ع گذرهیروز از اون موقع م ستیب

 .شکل ممکن استفاده کنم نیبه بهتر دیاز سال جد تونمیدارم، م مانیمن به خودم ا یباشه؛ ول یقراره چطور
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رسوندم. همه جمع بودن و مادرجون و آقاجون راس سفره  نیسفره هفت س یخودم رو به پا عیرو برداشتم، سر میگوش

 .نشسته بودن

 

 .نمونده بود دیبه سال جد شتریب قهیبود. نشستم کنار محدثه، چند دق یخال یمحدثه جا کنار

 

خوشحال کردن  یبرا ،یزندگ یتو میسربلند یخانوادم، برا یسالمت یدلم دعا کردم برا یشروع شد. تو لیسال تحو یدعا

 .دو برابر کنه گرانیو آزار د تیمخصوصم کردم که قدرتم رو در اذ یدعا هیپدر مادرم و 

 

 :بلند گفت ونیتلوز یمجر

 

   یو... شمس صدیهزار و س کیآغاز سال  _

 

 :گرم شده بود، آروم بلند شدم که آقاجون گفت یروبوس بازار

 

 )کجا دختر؟( ز؟یهارا ق _

 

 :خنده گفتم با

 

 .کننیم یتف مال یه اد،یمن از ماچ بدم م دوننیم نایا _

 

 من رو با دلقک اشتباه گرفتن. ایخنده جمع بلند شد. ب یصدا

تا اگه مهمون اومد  میدادن خونه بمون حیترج م،یکه ما خرس گنده شده بود ییو از اونجا یدنید دیرفته بودن ع نایمامان ا

 .میاریرو در م الیو شکالت و آج ینیریش نیته ا میما غارت گر دونستنیاونا نم یول م؛یکن ییرایازش پذ

 

 :با تفکر گفت آرشا
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 .ادیها مهمون بفکر نکنم الن م؟یکن کاریخب حاال چ _

 

 :زنگ بلند شد. با حرص گفتم یرو گفت صدا نیآرشا ا تا

 

 .افتهیهمش اتفاق م یکنیفکر بد م یتو که هر چ یریبم _

 

. بابا باالتر بود که سنش از یکلیمرد چهار شونه و ه هیبابا،  یرو سر کردم، محدثه اف اف رو جواب داد، پسرعمو شالم

 صداشم کلفت بود

 

 .و آورد براشون ختیر ییچا عیسر ییرایخانوم که عشق پذ هیهاننشستن.  یخونه شدن، بعد از سالم و احوال پرس وارد

 

 هیببرم، همون قض ییتا خودم چا کردمیخودم رو نصف م نجایوگرنه شده ا اره؛یرو ب یینبود اجازه دادم اون چا یکس چون

 .گهید ناستیو ا ینیریو خودش ییحفظ ظاهر متانت کدبانو

 

و شکالت هم  ینیریبرداشتن با ش یکی ینفر نکهیرو گرفتم جلوشون و بعد ا وهیبراشون بشقاب گذاشت، ظرف م محدثه

 .میکرد ییرایپذ ازشون

 

 .به هر کدوممون داد یو تانخورده پنچ هزاراسکناس نو  هی ینفر یسر هم رفتن آخر

 

 :به آرمان بده با خنده گفتم خواستیم یوقت

 

 ن؟یدیم یدیع نیبه شما به ا یدیبه ملت ع دیخودش زن و بچه داره با نیعمو ا _

 

 :خنده گفت با
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 .خوشحال شد یآرمانم کل نیدخترم مگه بزرگترها دل ندارن؟ االنم ا _

 

 .یکردم به در خروج شونییخنده راهنما با

 پر پوست تخمه بود. اگه مهمون نی. زمدمیدیم لمیف میدورمون تنقالت بود؛ داشت یو کل میشده بود نیها پخش زمبا بچه

 .ختیریقطعا خون هممون رو م د،ید یم ینطوریرو ا نجایا اومد،یم

 

 نی. همکردمیها شد. همه هول شده بودن، من خودم داشتم سکته مدر، باعث ذکر گفتن بچه یتو دیکل دنیچرخ یصدا

 .که مامان و زنعمو وارد خونه شدن؛ شروع کردم به خوندن

 

 .اهلل یول یاشهد علاشهد ال اله اهلل، اشهد محمد رسول اهلل،  _

 

محکم، از  شگونیب ،یبود با مردن هان یمساو دنیخند یها از شدت خنده قرمز شده بودن؛ ولرو که خوندم؛ بچه نیا

 .هاش از بازوم گرفتمعروف شگونیب

 

انگار رفتن از باغ وحش  ه،یکه وحش ستی. دخترعمه نمونهیماه م کیرو خفه کردم؛ مطمئنم ردش تا  غمیج یزور صدا با

 .آوردنش

 

 :با آرامش گفت مامان

 

وگرنه  د؛یمن باش یو خودتونم مثل دست گل جلو دیدست گل کن نیخونه رو ع دیبا اد؛یمهمون م گهیساعت د کیتا  _

 .کنمیپوستتون رو م

 

 :گفت یبا مسخرگ آرشا

 

 ؟یکنیپوستمون رو م یزنعمو با چ _
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 :در آورد که مخصوص کشتن گوسفند بود؛ نشون داد و گفت بشیاز ج ییچاقو مامان

 

 !نیبا ا _

 

 :با ترس گفت آراد

 

 .میکنیغلط کردن جمع نکنن؛ االن خودمون همه جا رو مثل دست گل م ییزندا _

 

 :گفت مامان

 

 .دیخوب! زود باش یهابچه نیآفر _

 

 پوست ما رو بکنن. نجایا ست،ین دیبع نای. واال از مامان امیو خونه رو جمع کرد میدست به کار شد عیسر

. مامان و ادیتا مامان ب میبود ستادهیا نهیو دست به س میآماده شده بود ی. همگمیاز دست مامان، جون سالم به در برد

 :مالقه دستشون بود. زنعمو گفت هیزنعمو اومدن؛ هر کدوم 

 

 .رسمیحسابتون رو م د،یکن یزیآبرو ر انیها باالن مهمون _

 

 :کنترل خندم گفتم با

 

 !ضرب؟ ایبا جمع  دیکنیحساب م یچطور _

 

 گهید هیسمت چپم گرفت. وحش یاز بازو شگونین هیدوباره  ،یوحش یهان نباریدوباره از خنده قرمز شدن و ا هابچه

 .مونهیدستم م یتو ها،شگونیدوتا ن نیماه رد ا کی. اآلن تا یآمازون

 

 :گفت مامان
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 .و آرشاست یمحدثه و فاط یرو دمونیتاک شتریب _

 

 :زد که عمه گفت ییلبخند دندون نما آراد

 

 !دهنت رو ببند پسر، مسواک گرون شده _

 

. مامان و زنعموها هم از خنده قرمز شده بودن. دمینتوتستم خودم رو تحمل کنم؛ از خنده ترک گهیرو که گفت، من د نیا

 .آراد به ما چشم غره رفت که خنده من شدت گرفت

 

 :گفت تیبا جد یهان

 

 .بشه عیضا شیزندگ یممکن تو یهر آدم ن؟یبه داداشم دار کاریچ _

 

 :شد. با خنده گفتم عیآراد بد ضا چارهی. بدیعمه با شدت خند نباریا هیحرف هان با

 

 .نشه عیضا یموز بخوره؛ ول ریآفتابه ش یآدم تو _

 

 :زدن به من و گفتن یمحدثه لگد و یهان

 

 !شعوریچندش ب _

 

 !ریها رو از جمع ما نگخنده نیرو ا هایشاد نیا ایخدا

شد  انیدر نما یجلو رضا،یجان باز شد که اول قامت پدر علزنگ بلند شد. در توسط مادر  یلباسم رو مرتب کردم که صدا

 .وارد خونه شدن ،یو مادرش و برادرش محمدرضا، وارد خونه شدن؛ پشت سر اونا هم خانواده جواد رضایو بعد هم عل
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 ؟یکنیامتحان م ایدن نیا یو تو ینطوریمن رو ا یچرا دار ایمثل آدم رفتار کنم. خدا دیباز با ایب

 

 .یستیآدم بشو ن ! توی: مثل آدم رفتار کردن شد امتحان الهوجدان

 

 .رهیخودم م یهم باز آبرو ره،یخودم م یهم آبرو زنم؛یسرم م یخفه شو وجدان! االن تو _

 

 .هیریو زنج یو روان وونهید هی هاشقیرف شیپ یجمع آدمه ول یکه تو هیاون آدم تیتو، حکا تیحکا نی: ببوجدان

 

 .مانع از جواب دادن من به وجدانم شد ،یجواد یآقا یزهرا، نوه سالمِ

 

 .گفتم و اونم آروم و خانومانه دستم رو فشرد کیرو بهش تبر دیسمتش رفتم و باهاش دست دادم و ع به

 

ها از مهمون یو مح ی. با کمک هانمیشمال بر یباشن؛ بعد با هم همگ نجایا یهاشون معلوم بود، چند روزصحبت از

 .میکرد ییرایپذ

 

 .آبرومون بره م،یبد یکه ما سوت زهیریاالن داره کرم م نیا گه،یدونم د یم کرد؛یبا خنده داشت نگاهمون م آرشا

 

گرفتمش که  شگونیبازوش و محکم ن یمبل رفتم و نشستم؛ آرشا کنارم نشسته بود. دستم رو انداختم رو نیسمت اول به

 .گلوش خفه شد یتو غشیج یصدا

 

 :گوشش گفتم ریز

 

 .کنمیگوسفندکُش مامان، پوستت رو م یبه سرت بزنه، خودم با اون چاقو یطانیفکر ش _

 

 به من انداخت یفوت کرد و نگاه چپک رونیرو ول کردم که محکم نفسش رو ب دستم
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. می. اصال آرشا جفت خودم بود؛ انگار دوقلو بودمیدیخندیم زیو ر میگرفتیم رادیو اون ا نیاز ا یآرشا کنارم نشسته بود؛ ه

 :گوشم گفت ریآرشا با خنده ز

 

 شده؟ یخورده منف هی یهان یکنیاحساس نم یفاط _

 

 یما چ نیتر بود. حاال با ادبمون اون بود، ببتر بود؛ از همه با ادبما از همه مثبت نیب یخنده صورتم قرمز شد. هان از

 .میبود

 

 :و گفتم دمیخند زیر

 

 .دهیم جهیهام داره نتمنه؟ حاال تالش یهاهمه حاصل زحمت نایا یدونیآرشا م _

 

مبل بلند شدم و به سمت  یاز رومامان  یخندش بلند نشه. با صدا یدهنش تا صدا یدستش رو گذاشته بود جلو آرشا

 .مامان رفتم؛ آرشا و محدثه هم دنبالم اومدن

 

 :گفت یبا مرموز مامان

 

 .رمیگیم یبشه، حال سه تاتون رو اساس یزیآبرور ای وفتهیب یاتفاق کنمیم دیشما سه تا، تاک _

 

 :گفت یمح

 

 !یکنیاستفاده م انهی! کلمات عامهایزنعمو راه افتاد _

 

 :. تلفن رو قطع کرد و گفتزدیاونور زنعمو اومد؛ داشت با تلفن حرف م از

 

 .میسفر شمال دار یبرا دیمهمون جد هی _
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 :تعجب گفتم با

 

 ؟یک _

 

 :گفت زنعمو

 

 .ادیپسر خالم دانشجوعه؛ چون خانوادش قراره زودتر برن مشهد، قرار شد با ما ب _

 

 :گفت محدثه

 

 .مثبته یلیخ گهیکارمون در اومد؛ اون د _

 .هم بدتر یهان نیا از

 

 :میو آرشا همزمان گفت من

 

 .گهید نیپروژه سنگ هی _

 

 :گفت زنعمو

 

  .نیپچ پچ نکن ادیو آرشا ز یدر ضمن فاط ن؛یها بتمرگمهمون شیپ نیآدم بر نی. االنم عمیندار نایپروژه ا _

 

 نکرد! میتحر ینطوریرو ا رانیا کای. واال آمرکننیم میکال تحر ایب

 .میدیگهربارشون گوش م اریبس یهابه حرف میها و دارمهمون شیپ میدیآدم تمرگ نیبه گفته زنعمو ع
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 تا حاال چرت و پرت از نظر تو گهر بار شده؟ ی: از کوجدان

 

 .کرد دیگوسفندکُش ما رو تحد یکه مامان با چاقو یوقت از

 

 گوسفندکُش رو از کجا آورده؟ یزنعمو اون چاقو یدونیتو م یفاط _

 

 :رو به سمت آرشا برگردوندم و گفتم سرم

 

 .دمیرسیخدمت طرف م رفتمیخودم م دونستم،یبه جان آرشا اگه م _

 

 :گوش آرشا گفتم دم

 

 .میدور دور بر نیبردار نیماش ره،یمن حوصلم سر م ،یآر _

 

 :با حرص گفت آرشا

 

 ما رو ذبح کنن؟ ی! دوما دوست داریاوال زهرمار رو آر _

 

 .دی. بابا من حوصلم پوککننینه ذبح نم _

 

باشه باز و بسته  یهاش رو به معنگفت که عمو هم چشم ییزهایچ هیتکون داد و بلند شد و در گوش عمو  یسر آرشا

 .کرد

 

 .میبربلند شدم و به سمت اتاق رفتم تا آماده بشم و دور دور  عیچشمک زد. سر اشاریبه من و محدثه و  آرشا

 .میبر پوشم،یرو م نمینازن یهایو االن هم دارم کتون میعبور کرد یخانگ به زور از گشت
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 :و گفتم هاوونهیمثل د دمیپر رونیرو سفت کردم و ب یکتون بند

 

 ؟یکجا بود ژنیاکس یپاک! ا ی! سالم هوایسالم آزاد _

 

 .حلق بنده رفت تو اهیاز دود س یمیرد شد و حجم عظ ینیلحظهه ماش نیهم که

 

 :گفت یمسخرگ با آرشا

 

 ؟یفاطمه چرا در حال مرگ هست یشد؟ ا یخراب کار پاک تو یچرا در هوا ،یوا یا _

 

 .بزنم نیاز جانم رو به ماش زتریبود که فلش عز نیکه کردم ا یکار نیشدم. اول نیلب گفتم و سوار ماش ریز یگمشوا

 

 :از اونور گفت اشاری

 

 !یاز بس که به آهنگ عالقه دار یشدیمطرب م یرفتیم دیبابه نظرم تو  _

 

 :رو چپ کردم و گفتم افمیق

 

 .یمطرب خودت _

 

 :لب گفت. آرشا گفت ریز یاوونهیو د دیخند اشاری

 

   .میاومد رونیخونه، ب میها رو گذاشتبد شد؛ مهمون یلیخ یها، ولجو بدم خوامینم _

 

 :گفتم یدهن کج با
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 م؟یذاشتیدهنشون م یتو میشکستیها تخمه ممهمون یبرا م؟یبکن یچه غلط میخواستیم م،یاالن خونه بود مثال اگه _

 

 :گفت یمح

 

 .یآدم بزن نیمثال ع هیبابا چندش!؟ نشد  ریبم _

 

 .ها خفه شنکردم، تا بچه ادیآهنگ رو ز یصدا

 

 هاتبا اون چشم تو»

 

 یریتو دلم م یدار

 

 با من شهیهم

 

 یریدرگ ییجورا هی

 

 سخته دونمیم

 

 و آره امیتو ب سمت

 

 چاره ندارم

 

 دلم گرفتاره نیا
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 هاتاون چشم با

 

 یمن رو تو برد دل

 

 یرو در آورد حرصم

 

 یجذاب تو یجور هی

 

 «یهمه رو خورد حق

 

 (جذاب _نیفرزادفرز)

 

 «رهینگ جو یول ره؛یآدم رو سگ بگ» گنی. مزدمیسوت م یگرفته بود، ه جو نیسوت زدن ماهر بودم؛ به خاطر ا یتو

 .من بود تیحکا

 

 :گفتم ی. با مرموزمینشست واریچهار نفره، کنار د زیم هیو دور  میکافه شد هیوارد 

 

 د؟ی! آرشا! کدومتون قراره حساب کناشاری _

 

 :گفت آرشا

 

 !اشاریمعلومه  خب _

 

 :گفت اشاری

 

 .یکشیحساب کنم؟ خودت زحمتش رو م دیچرا من با یتا تو هست ه؟یچه حرف نیداداش ا _
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 :وسط بحثشون و گفت دیپر یمح

 

 .دوتا رو نگاه کن نیاصرار دارن خودشون حساب کنن. حاال ا یه رن؛یکافه م یملت وقت _

 

 :با خنده گفت آرشا

 

 !دیکه شما حساب کن دهمیافتخار م نیاز جان، ا زتریعز یدخترعمو _

 

 !دیکنیاز جان، شما غلط م زتریعز یپسرعمو _

 

 یشکالت کیشکالت و ک کیش هیها اومد. من و محدثه گرفتن سفارش یخنده چهار تامون بلند شد. گارسون برا یصدا

 .میسفارش داد

 

 .فاز با کالس بودن برداشتن ها،مونیسفارش دادن. م کیدوتا هم قهوه و ک اون

 

 دختر و پسر نشسته بودن؛ هیما  زیم کنار

زنگ زدن در آورد و با  یدر آورد و ادا شیحرکت آرشا گوش هی یکافه بودن اکثرا جفت بودن. ط یکه تو یافراد کال

 :بلند گفت یصدا

 

 .ای! باشه داداش، زود بیالیخینشسته؛ تو ب بهیپسر غر هیکافه با  یتو ؟خواهرتییتو کجا ؟یالو سالم داداش! خوب _

 

خب  ن؛یترسیم یشدن. خاک تو سرتون! وقت میحساب کردن و ج عیچند نفر بلند شدن و سر بایرو که گفت، تقر نیا

 ن؟یایم رونیب یچ یبرا

 

 :به آرشا گفتم رو
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 .یخونیفکر من رو م شهیدمت گرم! هم _

 

 !میو خودمون خبر نداشت میها بلند شد. چه قدر ما بد شده بودبچه یخنده یصدا

 .میشا وارد خونه شد؛ ما هم آروم پشت سرش وارد خونه شدآروم در خونه رو باز کردم. آر

 

 م،یرفت یرو نوک پا م میطور که داشت نیهم

 .میآخ، آرشا باعث شد تا از راه رفتن دست بکش یدفعه صدا هی

 

 به عمو افتاد که داشت گوش آرشا نگاهم

 :لب گفت ریو ز چوندیپ یم رو

 

 داتونیشدن؛ اگه پ یکفر یاخه؟ خانم ها از دست سما حساب نیشما تا اآلن کجا بود _

 .خودتونه یخون تون به پا کنن،

 

 :گفت یمح

 

 تو خونه حوصله مون م؟یکن کاری! آخه خوب، چمیبابا ما فقط چند ساعت نبود _

 .ره یم سر

 

 

 :گفت عمو

 

 .دیردتون کنم بر یبلیس ریز نیایحاال ب _
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 و صورت عمو رو ماچ کردم و زود دمیپر

 .میاتاق من رفت یباال تو عیو سر میکنار عمو رد شد از

 

 :گفت اشاری. مینشست نیزم یرو یهمگ

 

 .کشه یعروس عمو حتما ما رو م م؟یکن یحاال چه غلط _

 

 :گفت یمح

 

  ؟یترس یحاال تو چرا م _

 

  ؟یدیترس ینم یمن بود یتو جا _

 

 :جواب داد آرشا

 

 .ترسم یمنم م ،یحق دارواال  _

 

 :گفت یزیباز شدن در بلند شد و مامان داخل شد؛ با لحن سرزنش آم یصدا

 

. شما که بزرگ نیفکر کردن به خاطر اون ها رفت دن؛یخجالت کش یمهمون ها کل نیبابا ا د؟یکش یشما ها خجالت نم _

 !دهیاز شما بع اشار،یآقا  نیهست

 

 .میمهمون ها بر شیتا پ میزود آماده بش میو قول داد میکرد یمونیبا هم اظهار پش یهمگ

 

برق  هیو  ملیر هیو  دمیکردم و پوش دایلباس مناسب پ هیرفتن تو اتاق تا آماده بشن؛ منم در کمد رو باز کردم و  پسرها

 زدم. یلب صورت
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 داره چشم یه میاومد یاز وقت هیهان نیا

 .مشیبرد یبا خودمون م دیبا م؛یکرد یره. کار بد یم غره

 

 یعنینه  م؟یرو خر کن نیا یما چه طور حاال

 .میاریاز دلش ب یکه چه طور نیا

 و دست دمیظرف رو آب کش نیآخر

 .دادم؛ اونم شروع کرد به خشک کردن ظرف کرد یهان

 

 .رو آورد ینیریهم به دنبال من، ظرف ش یرو دستم داد؛ مح ییچا ینیس مامان

 .تعارف کردم ییجمع شروع کردم و تک تک به همه چا یبزرگترها از

 

 گزاشتم و زیم یرو، رو یخال ینیس

 .بابا نشستم کنار

 

 یبودم؛ مگه چند بار قرار بود زندگ یراض میمن از زندگ یبود ول بیها عج یلیخ یمن برا یها طنتیرفتار ها و ش دیشا

 .کنم یزندگ هیبق لیکه طبق م کنم

 

 .افتادم ریجمله از شکسپ هی ادی

 

  :گفت یم ریشکسپ _

 

  :توانستم صحبت کنم، گفتند یم یوقت》 _

 ...کن گوش

 ...کنم، مرا کار کردن آموختند یتوانستم باز یم یوقت

 ...کردم، ازدواج کردم دایپ یکار یوقت
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 ...ازدواج کردم، بچه ها آمدند یوقت

 ...!آنها را درک کردم، مرا ترک کردند یوقت

 《.دیکن یزندگ بایتمام شد!... ز یکنم، زندگ یگرفتم چگونه زندگ ادی یوقت

 

 :آروم در گوشم گفت بابا

 

 باهات نکرد؟ یمامانت کار _

 

 :. آروم در گوش بابا گفتمدیخند زیر بعد

 

 .. پاشو بزن، بشکون، داد بزنلیهمه زن ذل نیواقعا نوبره بابا جان! آخه مرد هم ا _

 

 :رفت و گفت یچشم غره ا بعد

 

 !. عشقه! عشقستین یلیزن ذل _

 

 :خنده گفتم با

 

 .یگ یآره پدر من، شما راست م _

 

 :صداش رو صاف کرد و گفت عمو

 

 .هات رو بگو، بزار مجلس گرم شه طنتیچندتا از ش هیجون، عمو  یفاط _

 

 :خنده زد. با اخم گفتم رینفر بابا ز نیاول
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 عمو جون! مگه من دلقکم؟ _

 

 :از اون ور گفت آرشا

 

 .یاز دلقک کم ندار یزیچ _

 

 :زدم و گفتم یمرموز لبخند

 

 .ژنم خوبه ستیبه شما! ن دمیکش _

 

 .مامان و زن عموها بلند شد یبار صدا نیا

 

 :خنده گفتم با

 

  .گم یخاطره م هیشما،  یحاال به خاطر گل رو _

 

تلویزیون نگاه می کردن. تمام کانال ها داشت یه فامیل داریم آخونده. اومده بود خونه مون، داشتن با پدر بزرگم  _

 :سخنرانی آخوندها رو نشون می داد؛ بابا بزرگم رو به فامیلمون کرد و گفت

 س؟ین رتییه دقیقه پاشو ببینم فیش آنتن ز 

 

 

 :ور گفت نیخنده جمع بلند شد. بابا از ا یصدا

 

 !کن بیکه تخر میخاطره بگو، نگفت میگفت _
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 :خنده گفتم با

 

 .کنن یبچه شون رو آروم م یجور نیها ا یخارج یجالب تر، مامان ها زیچ هیحاال  _

 رید یما اوه

 ریه زیا مامى

 ویالوز  مامى

 

 : یجور نیمامان ما ا اما

 

 !ببرش ایب سگ،

 

 !کنه بخورش یم هیهر که گر ایب اه،یس وید

 

 !ادیوق بزن، تا جونت باال ب انقدر

 

 !بدم نون خشکى ببردت ای ،یش یم خفه

 

 :از اون ور گفت آقا

 

 .دیبش ریبچه ها، فکر نکنم شما اصال پ نیبا وجود ا _

 

 .نشو ریتو هم  پ ر؛یپسرت بگ یمن رو  برا ایب زم،یعز خوب

 

 :لبخند گفتم با
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 .خانواده حروم شدم نیکه قدر بدونه آقا ؛ من کال تو ا هیک _

 

 .دادم خفه شم حیزنم. ترج یخودم دارت م ،یبزن یکلمه زر اضاف هیچشم غره رفت که اگه  مامان

 

 

 

 .بود نیریاز همون اول لوس و خود ش یها بهتر شده ول یاز اول لوس بود. تازگ یهان نیا

 

 خورده هم هی نکهیکند؛ نه ا یمن رو دونه دونه م یموها د،یشن یها رو م نیاگه ا حاال

 .بود یوحش

 

 شام صدا زدم. همه بلند شدن و به سمت سفره یاشاره مامان مهمون ها رو برا با

  .شده بود، رفتن دهیچ ییبایز یلیبه طور خ ن،یزم یرو که شام

 

 :و آروم در گوشش گفتم یکنار هان نشستم

 

 .من مهمون یخورد یببرمت.  هر چ رونیدم ب یقول م د،یجون ببخش یهان _

 

 :گفت ناز با یهان

 

 .کنم یباشه قبول م ،یکن یحاال که اصرار م _

 

 یبرا یکم رو برداشتم و برنج سیلبخند، د با

 ،یتونستم مثل جارو برق یوجود مهمون،  نم لی. متاسفانه به دلختمیبرنج ر خودم

 .جارو بکشم رو سفره
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 نیافتاد، ا یاتفاق هیبه تخته خورد و  یدر دیبودم مثل آدم رفتاد کنم؛ شا مجبور

 .گرفت من رو اومد رضایعل

 

 :رو کنار گوشم حس کردم یمح یصدا

 

رو  نی! اون مال منه، ایکور خوند رضا،یبه دل عل وفتهیتا عشقت ب یکن یمثل خانم رفتار م یشعور خانم اگه دار یب _

 .بدون

 

 لب گفتم و به خوردن ادامه دادم. ریز ییا شو خفه

 اصغر یعل

 

 

 .نه ایمهم نبود، خوب باشه  اصال با ما خوب نبود. اصال برام یبود ول یدختر واقعا بمب انرژ نیبه فاطمه افتاد؛ ا نگاهم

 

 دختر خوشش نیاز ا یلیزهرا انگار خ اما

 .بود اومده

 

 .میبود فردا به سمت شمال حرکت کن قرار

 :کردن که فاطمه گفت یم یزیبرنامه ر داشتن

 

 .میآ یو آرشا باهم م اشاریو  یو مح یشما، من و هان یپدر گرام، با اجازه  _

 

 :اون ور پسره که اسمش آراد بود، گفت از

 

 !. منم که برگ چغندرنیآره، با هم بر _
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 :گفت یمح

 

 همراه ما یتون یم ،یسوار صندوق عقب بش یخوا یپسر عمه جون، اگه م _

 ؟ییایب

 

 :گفت یمحمد یلب گفت. آقا ریز ییخفه شو  آراد

 

 خودم ن؛یبد راژیتو جاده و ز،یتبر میاگه مثل دفعه قبل که رفت . فقطستین یمشکل _

 .برو مایو ن ی. در ضمن آراد! تو هم با شاددیدره بر یزنم تو یم نیماش با

 

  .هم نامزدش بود مایخواهر آرشا بود و ن یشاد ایگو 

 

 .میرفت ماهم دنبال اون ها یمحمد یرفتن. به خواست آقا اطیح یبچه ها تو ،یزیبرنامه ر بعد

 

  برگشت گفت: زرشک یگفت که فاط یزیچ هی آرشا

 

 :دمیپرس متفکر

 

 زرشک به چه معناست؟ دیشه بگ یفاطمه خانم! م _

 

 :غرور گفت با

 

 .فرزندم یآر _
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 !چه؟ یعنی” زرشک “ ندیگو یم نکهی: ادنیپرس یحکیم از

 

 

 :پاسخ داد میحک

 

 

  !یاهیصددرصد گ یول همان

 

 

 :خنده گفتم با

 

 .قانع شدم _

 

 .کجه شیآرشا دو هزار نیچون ا ن؛یکه قانع شد خوبه _

 

 جواب نزاشت و به سمتش حمله کرد. یکارش رو ب یزد که فاط یبه فاط یخوشگل یو رو گفت، آرشا پس گردن نیا تا

 رضایعل

 

 .داشت یصاف یواقعا خوب بود. برعکس تهران که پر دود بود؛ هوا انهیم یهوا

 

 به بچه ها افتاد که از سر و کله هم نگاهم

  .بودن یمیرفتن؛ چه جمع خوب و صم یم باال

 

 .رفت؛ شاد و سرزنده بود یلحضه از لب هاش نم هیخورد. خنده  یبه فاط نگاهم
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 افتاد؛ یزنگ خورد. نگاهم به گوش میگوش

 .سروش بود بله،

 

 :کردم رو برقرار تماس

 

 ؟یسروش چه طور ق،یشف قیسالم بر رف _

 

 چه خبرها؟ ؟یمودب.خوب یسالم اقا _

 

 .مبارک دتمیع یراست ؟یکن یم کارهای. چیسالمت _

 

 ...تو هم مبارک. زنگ زدم سال دیع _

 

 یصدا دنیمانع از شن یفاط غیج یصدا

  .کرد یشد؛ با داد اومد طرف آرشا که داشت فرار م سروش

 

 :ترس گفتم با

 

 چه خبره؟ _

 

 .ریشعور رو بگ ینزار بره. اون متقلب ب رضا،یعل رشیبگ _

 

 .اصال ناراحت نشدم شهیدونم چرا بر خالف هم یزد. نم یبار بود اسمم رو صدا م نیاول

 .قدر برام خوب بود نیدختر ا نیصدا زدن اسمم از زبون ا چرا
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 !یمرد ؟ید یتو؟ چرا جواب نم یی! پسر کجارضایعل رضا،یعل _

 

 !نه، هستم. جانم؟ _

 

 شده!؟ چه خبره!؟ یچ _

 

  چه خبره؛ بعدا نمیکنن. بزار برم بب یبچه ها دارن دعوا م نجایبابا، ا یچیه _

 .زنم یزنگ م بهت

 

 .. خدافظمیزن یباشه داداش، بعدا حرف م _

 

 بچه ها رفتم؛ شیرو قطع کردم و پ یگوش

 .کردن یرو له م گهیداشتن هم د هنوز

  .ها واقعا بچه بودن نیا دم،یخند

 

 محدثه

 

 .میزد رونیو از خونه ب میچمدون هامون رو برداشت یکردم. همراه هان نهیینگاهم رو حواله آ نیشالم رو سر کردم و آخر

 

 .نبود یاز فاط ی. خبردنیچ یم نیها رو داخل ماش لهیداشتن وس نایا عمو

 

 یفاط یول میخونه ما اومد شبید

 .مونه یخودشون م یخونه   گفت
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 نیهامون رو پشت ماش لهیوس

از  یبازم خبر یاومد ول رونیب ،یرنگ فاط یمشک کی. همه حاظر و آماده بودن. آرشا همراه با چمدون کوچمیگذاشت اشاری

 .نبود یفاط

 

 

کاله گپش  یفاط دن؛یخند یم اومد. همه اش رونیب یجواد یهمراه نوه آقا یفاط م،یبش نیسوار ماش میکه خواست نیهم

 .مشت محکم  به من زد هیرو چپ کرد و سمت ما اومد؛ 

 :جواب بدم که خواستم نیهم

 

 !سالم _

 

سمت  نیکرد و به ا یمامان خورد. با همه سالم و احوال پرس یصدا گشتم که چشمم به محمدجواد، پسر خاله  الیدن

 .اومد

 

 خواد پروژه یم یفاط نیدونم ا یکه م من

 .کنه یپسر مثبت عمل نیا یرو رو نشیسنگ

 اش، بچه قهیانداخت؛ کم مونده بود سرش بره داخل  نییبه جواد داد که اون بدبخت سرش رو پا یسالم طنتیش با

 .مثبت

 

 .میو به راه افتاد میشد نیسوار ماش یهمگ

 هانیه

 .مسیر قرار گرفتیم از شهر خارج شدیم و توی

 بود؛ درستم نمی شد، آدم همورجه فاطی شروع شده بود. همیشه همین  ورجه

 .نمی شد

 .بود باز می خوند. پنجره ها هم فاطی صداش رو انداخته بود پس سرش و مثال داشت آهنگ

 محی و آرشا هم همراهیش می کردن. ترکیب صدای سه تاشون، واقعا مزخرف

 .و رو مخ بود
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 "دلم می خواد با تو یه جای دور"

 "که نباشه هیشکی الهی کور بشه"

 "نه اونی که عشق میون ما رونبی"

 "اگه دلت بخواد بری نمی زارم اصال"

 "عشقم زوریه، نمی شه که از من، دل بکنی"

 "بری، از همه تو سری، ببین کار خدا رو"

 "غمت نباشه من عاشقتم"

 "یکم حواست به عشقت باشه"

 (♡نباشه_غمت♡جم_مهراد)

 :با صدای بلندی گفتم

 .اتون واقعا رو مخه. عجب غلطی کردم تو ماشین شما اومدمصد اَه، !دیگه بابا خفه شید _

 :آرشا با ترس گفت

 !هانی، ننه بروسلی _

 :گفتم چی نفهمیدم یکهو

 !عمته؟ _

  به نیست یکی آخه صدای خنده ی همه بلند شد. آخ عجب من سوتی دادم.

 مامان بزرگ بگه، خوب یه دختر دیگه

 می آوردی. اآلن این بی شعور ها همه اش

 .برای من دست می گیرن

 :با تهدید گفتم

 .بی شعورها بخوایین دست بگیرین کشتم تون _

 این رو که گفتم صدای شلیک خنده ی بچه ها بلند شد. وای خدا! من از دست این قوم

 !؟مغول، چه غلطی کنم

  فاطی

 یاشار ماشین رو پارک کرد و من و یاشار از

 .خوراکی و چیز میز بگیریم خورده یه بریم تا ،ماشین پیاده شدیم
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 .از اون ور علی اصغر و زهرا پیاده شدن

  وارد فروشگاه بزرگ شدیم؛ یه چرخ دستی برداشتم و همراه یاشار کلی

 چیپس و پفک و لواشک و پاستیل و آب میوه و کلی خوراکی دیگه توی

 .چرخ دستی ریختم

 .سه تا لپ لپ هم برای بچه ها برداشتم

  چیمنتظر یاشار بودم که گفت می ره یه  هرا و علی اصغر،ایستاده بودم کنار ز

 .برداره بیاد

 :گفت و سمتم یه لپ لپ گرفت  یاشار بدو بدو اومد و

 .تقدیم به بچه جون _

 !فسیل ی پسره بدبخت، تو سرش کنم؛ از رو دست من داره تقلب می کنه. بی شعور خاک

 .علی اصغر و زهرا آروم داشتن می خندیدن

 :گفتمشم غره به یاشار رفتم و یه چ

 داری تو همسن های تو اآلن یه بچه دارن؛ _

 .می خری! فسیل تو اآلن باید برای بچه خودت، لپ لپ بخری به من لپ لپ

 .این بار یاشارم با بچه ها شروع کرد به خندیدن

 .کرد حساب رو ها وسیله فروشنده خانم

 من رو خواستم حساب کنم که یاشار با اخم

 .نار زد و خودش حساب کردک

 زدم و بهش خیره شدم. خیلی پسره خوبی بود؛ قطعا می تونست دل هر لبخندی

 .دختری رو ببره

 :گفت و پیشونیش از فروشگاه خارج شدیم. یاشار وسیله ها رو توی ماشین گذاشت. تو محکم زدمروی

 .تحمل کنم بدبخت شدیم! اآلن باز باید صدای خوندن این سه تا رو _

 :گفت علی اصغر خندید و

 یه جای تونن می تا سه این بازم نیست؛ اینها کنار آراد خوبه حاال بمیرم برات! _

 .لشکر باشن

 گرفته گرم انگار علی اصغر، خیلی با پسرها

 .بود؛ یخش کم کم، داشت آب می شد
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 :زهرا چشم غره رفت و گفت

 .فعاله جونم، کجاش شلوغه؟ فقط یکم که نه، خیلی پیش فاطی _

 .خندیدم و سوار ماشین شدیم

 .کنار جاده نگه داشته بودیم و توی یه رستوران، کنار جاده ای نشسته بودیم

 محمد جواد، بیش از حد مثبت بود؛ این

 خدا می دونه چه طور قراره این با جمع ما

 .اُخت بشه

 :گفتبحث از تربیت بچه ها وسط بود و هر کی یه چیزی می گفت. از اون ور زهرا 

 الالشون به فاطی تو هم موافقی که خیلی به بچه های امروزی بها می دن و لی لی _

 می زارن؟

 :با خنده گفتم

  !مادرهاى این دوره و زمونه، واسه تربیت بچه ها از دی وی دی های آموزشی استفاده می کنن _

  :شامل که آموزشى پکیج یه از قدیمها مادرمها

 !ل قرمز، قاشق داغ و... استفاده می کرددمپایى، یه متر شلنگ، فلف

 .خیلی هم خوب تربیت شدیم، واال

 .شلیک خنده بچه ها به هوا رفت حتی بزرگترها نمی تونستن خنده شون رو کنترل کنن

 :عمو گفت

 .البته تاکید کن که داری پکیج آموزشی های دهه پنجاه و شصت حرف می زنی _

 :بابا گفت

 .ز تنبیه ها فرار می کردیسهراب! خدایی تو همیشه ا _

 دوران بچگی، عمو خیلی شلوغ و شیطون

 .من به کی کشیدم بوده؛ حاال می فهمم

 :عمو سهراب گفت

 !من کجا فرار می کردم؟ _

 :گفت عمو ارسالن

 نمونه ش وقتی بود که ظبط های نو، تازه _

ندادم، با پا زدی ظبط رفت رو  من اه کنم ونگ من بده گفتی تو بود؛ من دست و بود خریده یکی آقاجون مد شده بودن.
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 .هوا و داغون شد

 .همه تقصیر هام گردن منه بیچاره افتاد

 
 :محدثه گفت

 .بودی تر شیطون همه از تو گه، می جونم آقا خود پدر من، انکار نکن! _

 .جمع بود صدای خنده ی جمع بلند شده بود. چه خوب که این

  بعد و بمونیم اینجا روز چند بود قرار م.رسیدی رامسر پیش تقریبا یه ربع

 .نمک آبرود بریم

 .بابا اینا دنبال یه ویالی خوب بودن که انگار بعد گذشت بیست دقیقه، پیدا کردن

 دنبال ماشین بابا راه افتادیم؛ بعد تقریبا

 .ده دقیقه به یه ویالی خیلی شیک رسیدیم

 کاری، احتیاج داشت. من و هانی ووارد ویال شدیم. تمیز بود ولی بازم به تمیز 

 .محی، تصمیم گرفتیم توی یه اتاق بمونیم

 :دیدم نوه ی آقای جوادی گرفته است؛ با لبخند گفتم

 .زری جون، تو هم توی اتاق ما بیا _

 !واقعا _

 .آره، بیایین چهارتایی بمونیم _

 .بود خوبی خیلی دختر با لبخند قبول کرد.

 اتاق داشت که تو یه اتاقش من، زهرا، محدثه و هانی ویال خوبی بود؛ در کل ده تا

 .می موندیم

 تو یه اتاق یاشار، آراد، محمد جواد، آرشا

 می موندن. بدبخت پسره مثبت، گیر سه تا

 .وحشی افتاد

  .موندن می عمه و عموها زن تا دو تو یه اتاق مامان و 

 .می موندن تو یه اتاق بابا و عمو ارسالن و عمو سهراب و شوهر عمه رضا

 .موندن می اتاق یه توی آراز و زن و بچه اش توی یه اتاق و آرمان زن و بچه اش هم

 .شادی و نامزدش هم تو یه اتاق
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 علیرضا و حسام و بهراد و علی اصغر هم

 .تو یه اتاق می موندن

 هم دیوارش کمد توی بود؛ بزرگی و خوب اتاق چمدون ها رو توی اتاق مون بردیم.

 .رختخواب بود

 که من مخصوصا چمدون هامون رو گوشه اتاق گذاشتیم و قرار شد کمی استراحت کنیم، چون واقعا خسته شدیم بودیم؛

 .بودم کرده وورجه ورجه رو راه کل

 .و از جام بلند شدم ا کرختی چشم هام رو باز کردم. هوا به تاریکی می زد؛ کش و قوصی به بدنم دادم

 اومدیم فرصت نکردم نگاه بندازم. خداروشکر یهنگاهی به اتاق انداختم؛ وقتی 

 سرویس بهداشتی توی اتاق بود، وگرنه

  باید با این قیافه جنگلی مانندم بیرون می رفتم؛ اونوقت همه از شمال که هیچ، از

 .ایران فراری می شدن

 .بچه ها نبودن و این نشون می داد من توی خوابیدن باز با خرس قطبی، برابری کردم

 رویس شدم. بعد تخیله یه مشت آب به صورتم زدم و از سرویس بیرونوارد س

 .اومدم

 .جلوی میز توالت کوچیک و کرم و قهوه ای رنگ توی اتاق نشستم و با شونه افتادم به جون خرمن موهام

 بستم سرم باال موهام رو که شونه کردم،

 .و شروع کردم به بافتن

 با کمی ریمل و رژ صورتی آرایشم تکمیل

 .. به سرم زد یه خط چشم کم رنگ و مرتب هم بکشم تا بیشتر چشم هام رو به نمایش بزارهشد

 .پوشیدم و برداشتم شیک و خوب لباس یه چمدون داخل از آرایشم تکمیل شد؛

 خوب همه چی خوب بود. شالم رو از روی صندلی برداشتم و سرم کردم، با برداشتن

 گوشیم از روی میز، عزم رفتن پیش

 .و کردمجمع ر

 
 دختر تا هستم فضایی موجودات شبیه بیشتر من نکردی، خلق انسان شبیه رو من چرا شد؛ شروع بودن خدایا! باز خانم

 .محمدی خانواده

 !ترسم می من خودم به شخصه از این دعای پدر و مادرم خیلی

  !ایشاهلل بچه هات مثل خودت بشن
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 .هد شد، یا فرو خواهد ریختبهش فکر کنید؛ مو بر بدنتان سیخ خوا یه لحظه

 سالم بلندی به اهالی خونه دادم؛ همه هم

 مثل اونم جوابم رو دادن. کنار بهراد یه جای خالی بود؛ خودم رو کنارش پرت کردم،

 .همیشه دستش رو انداخت دور گردنم

 :در گوشم گفت

 خرس قطبی جون، حالت چطوره؟ _

 :ریز خندیدم و گفتم

 .ساعت خواب آمریکایی ها تنظیم شدهمن، با  ساعت خواب بدن _

 بله بله، یادم رفته بود شما از کالیفرنیای _

 .آمریکا هستین

 .مرسی نره، یادت دیگه خواهشا _

من رو کشید و با گوشیش مشغول شد. دستشم همچنان روی گردن من بدبخت بود. دست نبود که، گرز  با خنده لپ

 .رستم بود

 وابیده بودم؛ اآلن خوابم نمی ومد. همه خواب بودن ولی من حوصله ام حسابی سر رفتهاز اون جایی که ظهر عین گاو خ

 .بود

 همه توی اتاق خودشون بودن؛ منه بدبخت تو پذیرایی. تصمیم گرفتم برم توی حیاط

 .تا بلکه بتونم کمی هوای آزاد استفاده کنم

 .آروم در رو باز کردم و وارد حیاط شدم

لت شکست عشقی می خورن نمی خوابن؛ اون وقت من به خاطر اینکه ظهر خوابیدم اآلن خوابم خدایا کار ما رو ببین، م

 .نمی بره

 جیر انگار شکست؛ می رو حیاط سکوت دریا صدای روی پله نشستم. بوی بارونی که روز قبل باریده بود، هنوز پا برجا بود.

 .خاطر همین بلند تر می خوندن به تره، بلند دریا صدای از صداشون کنن ثابت خواستن می جیرکها

  :یاد یه جمله افتادم

 ♡...دریا تنها قاتلیه که محاکمه نمی شه _

 .آرشا رو بندازم داخل آب، اون وقت قاتل نمی شم؛ چون دریا اون رو کشته نه من یعنی من اگه ببرم
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 وجدان: یعنی خاک تو سرت با این احساسات. اآلن باید از این هوا لذت

  آرشای برای قت باز داریببری؛ اون و

 .بدبخت، نقشه می کشی

 .با اون خواب ظهرتون معلوم بود شب نمی تونید بخوابید _

 چرا! خدایا! خوابی می خرس یه مثل گه می من به داره ببین، رو این نچ، نچ. افتاد اصغر علی نگاهم به سرم رو برگوندم؛

  دارن همه

 من رو تخریب می کنن؟

 .ر کرد دارم حرفش رو تایید می کنمجواب ندادم. اون فک

 .منم خوابم نمی برد؛ گفتم بیام بیرون، که شما رو دیدم _

 .انگار برای من مهمه که داره گزارش می ده. شیطونه می گه برگرد بگو به من چه؟ بزار ضایع بشه

 :با لبخند گفتم

 .ریزه می بهم خوابش تنظیمات شمال، میاد کی هر طبیعیه! _

 به بدنم دادم و یه تای چشم هام رو باز کردم؛ دیدم بچه ها دارنکش و قوصی 

 :گفت بلند محی که انداختم پایین تخت از رو خودم حرکت یه با. برن می شن پایین آماده

 !حسین یا امام _

 :هانیه دستاش رو بلند کرد باال و گفت

 .بده مریضان دین رو به زودی زود شفا  خدایا! تمام _

 :گفتمبا خنده 

 .آمین الهی ها، اون جز هانیه هم _

 .نگاه کردیم و چهارتایی زیر خنده زدیم. چه قدر این جمع خوب بود؛ حاال زهرا هم به این جمع اضافه شده بود به هم

 بودن نشسته همه  از پله ها پایین اومدیم؛

 .چی چشم گروندم پیداش نکردماما علیرضا نبود. هر

 باال انداختم و به سمت گل های کنار پنچره رفتم. یکی شونبا بیخیالی شونه هام رو 

 .افتادم جک یه یاد .دادن آب بهش کی نبود معلوم کاکتوس بود؛ خاک بدبخت خشک بود.

 

 .مامانم یکی از این کاکتوس ها خریده بود؛ فکر می کرد هر یک سال یک بار آب می خوان _

  .بیا لحظه یه یه روز کاکتوسه بهم گفت:
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 جونم؟ گفتم:

 .بده بهم آب یکم مُردم گفت: داداش اینجا کربالس!؟

 

 :خود به خود خندیدم که آرشا از اون ور گفت

 .خدایا چرا شفا نمی دی؟ بی نوبت شفا بده _

 .با این حرفش، بلند تر خندیدم

 .چی داشتم صبحونه می خوردم؛ دیگه قید آبرو و اضافه وزن و این چرت و پرت ها رو زده بودم عین

 .اومد بندش پشت هم غریبه پسر یه صدای بعد و شد پخش خونه کل تو علیرضا گفتن سالم صدای یکهو

 مونده کم که گلوم تو پرید لقمه از ذره یه که دادم قورت زور لقمه ی توی دهنم رو به

 بود از شدت سرفه، خفه بشم. آرشا زود

  لیوان چایی رو داد دستم که یه نفس

 سر کشیدم

  کردم، کل وجودم آتیش گرفت. قابلیت این رو داشتم به جای یه یکهو احساس

 .اژدها از دهنم آتیش بیرون بدم

به سمت شیر آب رفتم و یه لیوان آب رو سر کشیدم. نفسی تازه کردم که دیدم بچه ها توب پزیرایی رفتن. وارد پزیرایی 

 شدم که چشمم افتاد به فردی که کنار علیرضا

  .بود

 .یه ماه اخیر به من شوک وارد شده بود از مونده بود؛ چه قدر تو ایندهنم از تعجب ب

 :آرشا با جدیت گفت

 !دختر عمو جان، زبانت رو موش تناول کرده است؛ پس سالمت کو _

 .این آرشا تحت هر شرایطی باید بی نمک بازی در بیاره

 :با صدای آرومی گفتم

 !سالم _

 .دادن رو جوابم زمان هم علیرضا و سروش

 :. به محدثه گفتمرفتم کنار محی نشستم

 این کی اومد؟ _

 .وقتی تو داشتی از شدت پر خوری تلف می شدی _



 

 

فاطی مقاره کاربر نودهشتیا_های شیطونوروجک   WWW.98IA3.IR 145 
 

 نگفت. نگاهش کردم که آروم خندید و چیزی چپ چپ

 قرار ناهار بر این شد که بریم کنار دریا و مردها جوجه درست کنن

 از دریا کمی فاصله داشتیم؛ ترجیح دادیم

 زهرا و هانی. پریدیم یاشار ماشین توی یاشار، و محی و آرشا و من. بشه راحت ها برای ماکه حمل وسیلهدوتا ماشین ببریم 

 .بیان پیاده دادن ترجیح هم بقیه پریدن، بهراد ماشین توی هم اصغر علی و بهراد و

. کردن زدن دست به شروع همها آرشا ضبط ماشین رو زیاد کرد؛ از اونور بهراد که دید ما ضبط ماشین رو زیاد کردیم، اون

 :گفت محی اونور از. خوندممی آهنگ و زدممی سوت هی بیرون، اومدم پنچره از بود؛ گرفته جو هم من حاال

 ماشین این توی یعنی زدن؛می دست الکی رسیدنمی هم کنار وقتی رفتن.قدیم وقتی فامیل دو ماشینه جایی می -

 .تبدیل شد اینستاگرام به بعدا کار این. شادتره

 بینممی کنم،می فکر که االن. زدیم می سوت خوندیم،می آهنگ  رفتیم؛گفت. ما همیشه بچه بودیم، بیرون میراست می

 .بودم تباه قدر چه

 یه اومد مامانش افتاد؛ زمین روی بچه یه دریا کنار یهو. کردیم هاوسیله چیدن به کنار دریا یه جا نشستیم و شروع

 :بچه رو برد. با خنده گفتم و گرفت بیشگون

 شصت و صد سی و گرفته را کودک بدن گوشت ناگهانی، طور به که ایرانی زنان کماندویی حمله نوعی چیست؟ بیشگون -

 .شود کردم غلط یجمله گفتن و او تسلیم باعث تا چرخانندمی درجه

  
 :کرد گفتبابا همینطور که داشت زغال رو درست می

 ت روی تو امتحان کنه؟خوای بگم مامانمی -

 :با ترس گفتم

 !نه پدر گرام، از شما به ما رسیده -

 داشت! بیا دادم؛ سوق آرشا سمت به خندید. نگاهمی جمع بلند شد. نگاهم به سروش افتاد؛ خیلی مودبانه میصدای خنده

 .کنیمخندید. اینجاست که تفاوت را احساس میاسب می مثل

 :کردن. از اونور عمو گفتبابا اینا داشتن کباب درست می

 .کنید ها! نذاشتیم دست به سیاه و سفید بزنیدها خوب دارید استراحت میخانم -

 :با خنده گفتم

کند، گوشتها را به سیخ یاز مخلوط میکند، با ادویه و پخرد، تمیز میمراحل کباب درست کردن، زن گوشت می -

ها را ایستد؛ اگر چیزی خواست بیاورد. مرد، سیخچیند، کنار مرد میها را میکند، ظرفکشد، ساالد و برنج درست میمی

 .کردم درست غذا من ها،کردی استراحت امروز خوب گوید،می زن به لبخند با زند؛روی آتش گذاشته و باد می
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 :گفت مامان با خنده

 !خودمی دختر که الحق شیرم حاللت دخترم، -

 :علیرضا گفت

 این سرخوشیت از چیه؟ -

 :بابا گفت

 اینگلیس؟ بری قراره کی خدا امید به علیرضا جان! -

 :علیرضا گفت

 .بشه شروع معلوم نیست؛ هر وقت که مسابقات -

 :با وحشت گفتم

 هم هاها تنها نذارین! اینها رو با شصتیی هشتادیاین دهه ها که همشون به فکر مهاجرتن! تو رو خدادهه هفتادی _

 !هاشهمی داخلی جنگ کنن؛نمی درک رو دیگه

 .دادن فحش من به کرد شروع اونم. محی به خورد دادم جاخالی منم ای که دستش بود رو سمت من پرت کرد؛بابا گوجه

 :زهرا گفت

 .بیاین فال بگریمها! یه فال حافظ روی گوشیم نصب کردم؛ بچه -

 :اینبارم من مثل نخود هر آش گفتم

 در ما فرمایدمی که نشون اون به نشون! گرفتهمی قهوه فال خودش حافظ این نگو بعد گیرم،ما همش فال حافظ می -

 .ایمدیده یار رخ عکس پیاله،

 !ها به آسمون رفت. خدایا ببین دلقک جمع شدمی بچهشلیک خنده

 که آهنگی صدای با. شدیم ولو ساحل کنار هممون االن ای بود کلی بهمون چسبید.ق ناهار خوشمزهناهار خوردیم، الح

 بودیم که جایی با مناسب اهنگشم اصال آخه بودم پاچیده خنده از رقصیدن، به کرد شروع آهنگ همراه هم آرشا و پخش

 .نبود

 بیا ای دختر بیا»

 بیا پیش من بیا

 بیا جون من بیا

 بریم کنار شط کارونبیا تا باهم 

 پیدا کنیم تو داغی نخلستون بونسایه
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 بیا تا باهم بریم کنار شط کارون

 پیدا کنیم تو داغی نخلستون بونسایه

 رقص و شادی بکنیم

 «دلمون رو راضی بکنیم

 (کارون _داوود بهبودی)

 :بابا گفت

 .نیست کارون شماله، دریای اینم کنی اینجا شمال هست وآرشا فکر نمی -

 :کردم گفتمدرحالی که اشک چشمام پاک می

 اگه رو این نفس به اعتماد واال دارید؟ انتظاری چه کنهمی از کسی که با اعتماد به نفس میاد جلوی ملت رقص ضایع -

 .بود بروسلی ننه االن داشت مادرجون

 :هاش رو چپ کرد و گفتآرشا چشم

 .بکنیم راضی رو دلمون بکنیم، شادی و رقص میگه که ماجراست اصلاوال شما دست از تخریب من بردارید، دوما مهم  -

خواست منو بگیره حاال با رفتارهای این با صدای خز و اون رقص ضایعش باز با آبروی ما بازی کرد. واال اگه علیرضا می

 !اصال دیگه طرفمم نمیاد

 . پا بده از همه بدتریکنی، واالوجدان: نه اینکه خودت بهتر از اونی االن داری حفظ ظاهر می

 .من آخر نفهمیدم تو وجدانی منی یا وجدان دشمن

 .کردن و اکثرا هم جفت بودنملت همه جمع شده بودن و داشتن غروب آفتاب رو نگاه می

ام یهو احساستم فووران کرد و آرشا و بهراد رو کنار هم همه غرق تماشای غروب بودن، از اونجایی که بنده خیلی احساسی

 .ایستاده بودن با هم داخل آب هل دادم

 .با صدای نعره بهراد و صدای جیغ آرشا توجه همه به سمت اون دوتا و پشت بندش به من جلب شد

 :با التی گفتم

 آفتاب فقط آفتاب چیه؟ هابازی سوسول این درضمن کنه، تماشا تنهایی بخواد آدم که آفتابی غروب توی خوام )...(می -

 جوری میتابه بهت جزغاله یه که عربستان

 .شیمی

 :آرشا همونجا توی آب نشست و الکی ادای گریه کردن رو در آورد و گفت

 کنی؟می خدایا فقط بگو به کدوم بندت ظلم کردم که االن داری با من این کار رو -
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 .کردم خراب رو رمانتیکشون و احساسی فضای صدای خنده جمع بلند شده بود یعنی یه تنه

 یه طی نکرد نامردی آرشا خندیدممی داشتم که همینطوری بودن، شده دارخنده واقعا بهراد از آب بیرون اومدن.آرشا و 

 .کرد حرکت دریا سمت به و کولش روی انداخت رو من حرکت

 !بیشعور! ولم کن وحشی نفهم! هرکول میمون خر گاو منو ول کن ولم کن -

 :گفت خندهبهراد با

 ا، بندازش توی آب بذار موش آب کشیده بشهشیرم حاللت آرش -

 :هانی از اونور گفت

 از کی تو به فاطی شیر دادی؟ -

 .شلیک خنده همه به هوا رفت به طوری که توجه همه به سمت جایی که ما نشسته بودیم جلب شده بود

 :مامان گفت

 .یادم نمیاد به جای من کسی دیگه به این دایناسور شیر داده باشه -

رم هم من رو کامل تخریب کرد، آرشای گاو باالخره من رو توی آب انداخت. خدایا اینا رو به بالی آسمانیت دچار بیا ماد

 !کن

 .کنممی تالفی حتما نفهمن، و گاو چکید؛ بیشعورهااز آب بیرون اومد از کل بدنم آب می

 .ها قایم شدماومد، سریع زیر پلهیاشار داشت می کردم، نگاه رو اطراف. اومدم پایین هاپله از آروم و پاورچین پاورچین

 !کنن. وارد یخچال شدم، خداروشکر کسی توی آشپزخونه نبودخدایا ببین دو تا گاو من رو به چه کارهایی وادار می

قید  بشه، نصف نداشت خیال عزیز کره ولی افتادم؛ کره جون به جا یخی رو باز کردم و یه قالب کره برداشتم. با چاقو آروم

 .ها باال رفتمنصف کردنش رو زدم آروم قایمش کردم و باز با دعا و نذر و نیاز از پله

 .بود باال سالن توی هم دونه یه پایین سالن توی بزرگ حموم یه ولی بود؛ جدا توی هر اتاق یه حموم

آروم سر دوش رو باز  و برداشتم رو حموم توی کوچیک صندلی .گذاشتم رختکن توی آروم وارد حموم شدم و کره رو

 .کردم با هزار زور کره داخل دوش گذاشتم

 کار باید بره آرشا اگه خب. نره حموم کسی بهراد و آرشا از غیر به کنم نذر صلوات تا صد باید حاال شد، تموم کارم خب

 .کنم تالفی رو آرشا کار باید بره بهراد اگه و کنم تالفی بهرادم

 استخدام نخبه عنوان به دفاع یا جنگ وزارت توی باید من شن،می حروم دارن من دهایقربونت خودم برم یعنی استعدا

 .بشه

 و بود اتاق توی که حمومی توی رفت آرشا که حموم سمت بردن هجوم دوتایی بهراد و آرشا ها پایین رفتم.آروم از پله

 .بشه پیاده بهراد آقا روی قراره نقشه انگار خب. رفت سالن حموم توی هم بهراد
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بعد از حدود بیست دقیقه که مطمئن بودم االن صدای بهراد در میاد یهو صدای فریاد گوش خراشی کل خونه رو در بر 

 :گرفت، محدثه به من چسبیده بود. زیر گوشم گفت

 کردی باز این دایی جونت رم کرده؟ چیکار -

 .اومدهای بهراد بود که میفقط صدای فحش شد، ساکت جا همه. چرخید من سمت هاکه یهو تمام چشمام ریز خندیدم

کشه. وا وسط ویال گاو که احساس کردم یه گاو داره باالی سرم نفس می زدمبیخیال نشسته بودم و داشتم سیبی گاز می

کنه؟ حتما صاحبش نیست اومده توی خونه. سرم رو بلند کردم که دیدم به جای گاو بهراد باال سرم داره چه غلطی می

 .هایستاد

 نما ندیده بودیم که اونمداد گاو آدمریم ببندیمش؛ ولی کسی گوش نمیمن شک کرده بودم این گاوه، باید وقتی جایی می

 .دیدیم

 :گفتم رو به مامان

رید این رو باید ببندید تا االن هار نشده بیاد سمت کردید، گفته بودم جایی میمامان گفته بودم این گاوه شما باور نمی -

 .من

 :بهراد زیر لب غرید

 .مردی فاطمه کشتمت -

 :با تعجب گفتم

 .زننمگه گاوهاام حرف می -

 خوره؟اینو که گفتم یهو بهش برخورد دوباره رم کرده افتاد دنبال من. وا مگه گاوهام بهشون برمی

 :کردم داد زدمهمینطور که فرار می

 .هکنیکی این رو ببنده بهش یونجه بده االن من رو شهید می -

بهراد سرعتش رو بیشتر کرد و از پشت کاله هودی مو رو گرفت که باعث شد بیوفتم توی بغلش. فاتحه! دیگه حتما خونم 

 :ریزه. با حرص گفترو می

 !بیشعور ببین چیکارم کردی این خودم رو با کیسه سابیدم رنگم مثل گوجه شده تو آدم نیستی مریضی -

های قدیمی شده بوده که اینقدر غش کردم. ای خدا رنگش مثل این تازه عروسنگاهم که به قیافش افتاد از خنده 

 .خودشون رو ساییده بودن تا سفید بشن

 :مامان گفت

 .کنم برادرم رو جوون مرگ کنی اینقدر که بال سرش آوردی فاطمه فکر -

 :با خنده گفتم
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 .مونهجونه زهر بدی بخوره زنده میبرادرت سگ -

 کشیدن قلقلک دادن من، منم موهاش رو گرفتم کشیدم اونم دست از قلقلک دادن برداشت و شروع به بهراد شروع کرد به

 .موهای من کرد

 آدم پروش ندادیم که یه مشت گاو پرورش دادیم. بیشعور یه جوری منه

 .بیچاره رو قلقلک داد، کم مونده بود خودم رو خیس کنم؛ کال شرف و آبروم بر باد بره

 .ه رو برای شام صدا کرد. خوب، حاال باید یه جوری نقشه ام رو روی آرشا پیاده کنممادر گرام هم

 .فقط نمی دونم چطوری؟ خدایا! خودم رو به تو می سپرم

 .شد روشن سرم باال ها چراغ این از یدونه یکهو یه فکری به سرم زد؛

تیغ های ماهی رو برای شاه پسرش جدا می تیغ دوست نداره، زن عمو  چون آرشا خان ماهی رو با شام ماهی بود ولی

 .کرد

 .می کنی ؛ محمد جواد داشت آب می خورد. وای، خدایا! مرسی که داری کمکموارد آشپزخونه شدم

 از کمی بعد. کردم خالی غذاش تو و برداشتم رو فلفل و نمک زود و انداختم آرشا بشقاب تو سریع کندم؛ سرم از مو یه تار

 .ریختم هنریم شاهکار روی ور بود سفید که برنج

 :گفتمصدام رو صاف کردم و

 !آقا محمد جواد -

 !بله -

 .بیارم رو آب پارچ منم بدین؟ بهش لطف می کنید این غذای آرشا رو -

 .بله، حتما -

 

 .بشقاب رو برداشت رفت؛ هورا، به هدف رسیدیم

 .وق از میز بلند شدا با آرشا یکهو کردم؛ غذا خوردن به سر میز نشستم و با آرامش شروع

 
 :عمو بلند گفت

 چیشدی تو پسر؟ -

 :دستم هام رو بهم کوبیدم و گفتم

 .میشی بزرگ بابا داره وای، مبارکه عمو جون -

 .زدن زل من قیافه به یکهو همه هنگ کردن و
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 :با داد گفتم

 آرشا، فندق های عمه چند ماهشونه؟ چند قلوعه ان؟ چرا زودتر نگفتی، -

 :محدثه گفت

 .ای باورم نمیشه، آرشا بچه دارهو -

 براش دلم لحضه یه کشید؛ دراز مبل روی آرشا و اومد نبات چایی لیوان یه با صدای خنده جمع بلند شده بود. زن عمو

 .سوخت

 .نمی گرفتم اآلن نمی تونستم راحت اینجا دراز بکشم هوف، احساس می کنم سبک شدم. به جان خودم حال این دوتا رو

 .بود و نسیم خنکی هر ازگاهی داخل اتاق می اومدپنچره باز 

 .هانی و محی عین گاو خوابیده بودن؛ انگار مرده بودن

 .نگاهی به زهرا انداختم؛ چشمامش باز بود

 :پرسیدم

 !چرا نمی خوابی؟ -

 !نمیاد! تو چرا نمی خوابی؟ خوابم -

 .نمیاد خوابم منم -

 .مثل این دوتا بیوفتی بخوابیتو از بس ورجه وورجه می کنی، اآلن باید  -

 من خودمم تو کار خودم موندم؛ حاال چطوری به تو توضیح بدم؟ -

 :آروم و بی صدا خندید؛ مثل من نیست عین گاو بخنده. با خنده گفتم

 حاال این که چیزی نیست. عمهم می گفت -

 وقتی دانش آموز بودن، معلم دینیشون

 می گفت وقتی غریبه شما رو صدا کرد،

  .بخونه صیغه شما و خودش بین بخواد طرف اون شاید "هان"بگید "بله"د نگی

 می رو ما زود شدن، می بیدار دوتا این گذاشتم؛اگه دهنش روی اینبار زهرا با صدای خندید که پریدم و زود بالشت رو

 .خورن

 :زهرا خندش رو کنترل کرد و گفت

 یه سری به علی اصغر گفتم می خوام برم -

 !گفت این کارت زیره به کرمان بردنه استرالیا، 
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  .گفتم چطور؟ گفت اونجا خودشون گوسفند صادر می کنن، بعید می دونم تو رو راه بدن

 :گفت هانی یکهو که زدیم خنده زیر بلند

 صبح فردا بکپیم؛ ماهم بزار بگیرین بکپین، -

 .میان بیدار می کنن زود

  آروم خندیدم و سعی کردیم به قول هانی،

 .پیمبک

  .هاش پلنگ و شیر عاشق مخصوصا جنگلم، عاشق من که بریم جنگل امروز قرار بود

 .مثال یکهو بریم یه شیر بیاد آرشا رو یا محی رو بخوره

 !خدایا! من چرا اینقدر فکر و ذهنم مسمومِ

 حاظر و آماده، توی پذیرایی بودیم تا همه

  .بشه. وای، مبین بس که شلوغ بود، یه جا بند نمی شد آماده بره تا داد من به آماده بشن. زن عمو مبین رو

 .نمی دونم چه حکمتیه هر کدوم از فامیالمون که نوزاد دارن، نوزادشون تو بغل من آروم میشه و دیگه گریه نمی کنه

 حاال نمی دونم اینکه تو دهنشون دستمال کاغذی می کنم هم تاثیر خاصی داره یا نه؟ 

 از سر کول من کرد. گاهی وقت ها با خودم فکر می کنم نکنه رفتن باال به مبین شروع

 عوض بیمارستان تو مبین یه میمونی چیزیه از جنگل برای آزمایش آوردن، یکهو

 شده؛ اصال یه جا بند نمی شد یه جورایی

 .ورژن ناقص من بود

 .میشد میشد، مثل خودم یه غول بی شاخ دم مطمئن بودم اگه این بزرگ

 از دوست های سروشم از تهران بیاد. واال من نمی دونم خانواده گی قرار بود یکی

 !اومدیم یا با ملت اومدیم

 .آرشا داشت با هانی مشاعره می کرد که هر کدوم بردن اون یکی باید هیزم جمع کنه

  .بگه "م"نوبت رسید به آرشا که باید از 

 :آرشا برگشت روبه عمه ارسالن باباش گفت

 .برسون، ضایع نشمبابا جان یه کمکی 

 :عمو برگشت گفت

 مثل یک رود که به دریاچه غم خواهد خورد -

 حالم از دیدن روی تو بهم خواهد خورد
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 :شلیک خنده جمع بلند شد. برگشتم گفتم

 .تو آفتابه شیر موز بخوره ولی ضایع نشه -

 .رو سرسبز و زیبا رو دوست داشتم جنگل زیبای فضای از ماشین پیاده شدیم. نسیم خنکی از الیه موهام عبور کرد؛

 :باز دیوونگی من گل کرد. بلند داد زدم

 آقای شیر، آقای پلنگ! بیایین بریم یه پسر خوشگل آوردم به اسم آرشا، برین اون رو -

 .بخورید

 :هانی زود گفت

 وا، آرشای بدبخت! تو چرا با اون بیچاره -

 چپ افتادی؟

 !هان، چی شد؟! چرا دو هزاری من کجه؟

 .آلن هانی از آرشا طرفداری کرد. باورم نمی شه؛ امکان نداره، اشتباه شنیدیما

 !سالم -

 و زن همراه سعید آقای کنارش. شدم مواجه روزبه آقای با که برگشتم صدا سمت با صدای سالم شخص نامشخصی،

 .بودن ایستاده پسرش

 
نه جهان رو دیدم، اونم طرفداری هانی از آرشا واال من دیگه تعجب نمی کنم. چند دقیقه پیش یکی از عجایب هفت گا

 !چیه مضوع فهمیدم می حتما باید بود؛

 :با لبخند گفتم

 .سالم خوب هستین -

 :علیرضا با خنده گفت

 !چه عجب، مثل چوب خشک نشدی -

خوب، . بود سنگین سر سروش ولی کردن می راحتی احساس من با عجیب اصغر علی و علیرضا این اومدیم، شمال از وقتی

 .کنه هضم رو من های شیطنت تونست نمی هنوز و بود دیده رو من طبیعی بود؛ چون تازه چند روز بود

 

 .واال، کال آبرو برای خودم و خانواده نزاشته بودم
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 .گیرید می عکس من با بگم زرتی برم کشیدم می خجالت خوب ولی بگیرم عکس یه می خواستم با روزبه 

  من "نه"گفت  جالب اینجاست که اونم می

 .ضایع می شدم؛ یه عمر این قوم مغول برای من دست می گرفتن

 .گوشی روشن کردم و شروع کردم به گرفتن عکس از زاویه های مختلف، عکس های خوب شده بودن

 :با داد گفتم

 .هوی محی بیا یه چندتا به قول خودت عکس هنری از من بگیر -

 :زهرا از اون ور با داد گفت

 .اینجا عکاس داریم، چرا محی از تو عکس بگیره تا وقتی -

 !عکاس کیه؟ -

 :علی اصغر از اون ور گفت

 منم دیگه، نکنه من رو دست کم گرفتی؟ -

 .بیا اینجا هنرنمایی کن ببینم آقای عکاس -

 علی اصغر شروع کرد هی زرت و زورت عکس های هنری از من می گرفت نه مثل

 .اینکه یه چیزی هایی حالیش بود

 :حدثه زود خودش رو انداخت وسط و گفتم

 .آقای روزبه می شه یه عکس باهم بگیریم -

 .کنم حفظ رو خودم شاَن تا نگم چیزی بود بهتر بیا باز این خودش رو انداخت وسط

 .توپ خوشگلم رو برداشتم که آرشا و بقیه اومدن عجب فامیل های پایه ای من دارم

 می خواد باهاش عکس ب، منم دلمهانی داشت با روزبه عکس می گرفت؛ خو

 .بگیرم

 :محی گفت

 بیخیال توپ شید. واال ما هر وقت یه جا جمع شدیم شما فوتبال بازی کردین؛ آخرم -

 .این ملک الموت فاطی می زنه یکی تون ناقص العضو می شد

 :ریز خندیدم و گفتم

 .خوردن دیوار تو دادم جاخالی فقط زدم؛ رو اینا کی من زر زدی. -

 :زبه با اون صدای خوشگلش گفترو
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 بهتون نمیاد شلوغ باشید؛ خیلی مظلوم و آروم به نظر می رسید، حتی نیومدید عکس -

 .بگیرید

 :آرشا با داد گفت

 کی؟! کجا!؟ کی مظلومه؟ منظورتون که فاطی دختر عموی من نیست؟ آقا روزبه -

 .مه، من به هیچ عنوان باور نمی کنماگه یه روز تمام کائنات دست به دست بدن و بگن این فاطی مظلو

 :گفت سعید

 !یعنی تا این حد -

 :یاشار گفت

  حاال کجا ش رو دیدین! این یه گوشه از شیرین کاری های این بشره؛ این دختر -

 .دست راسته خود ازائیله

  عاشقتونم#

 .بودن ایستاده کنار اینا نشستم دور تا دور تا جرعت و حقیقت بازی کنیم. روزبه

 :لبخند گفتم با

 .بشم آدم قرار کی من! خدایا باشید؛ راحت اینکه یعنی بخشید نه خودتونه، خونه بشنید شما بفرمایید آقای روزبه -

 انسان که تو وجدان: معلومه هیچ وقت، آدم بودن یه خصلت برای انسان هاست،

 نیستی؛ بیشتر به فضایی ها شبیه هستی

 .تا آدم

 .کننمی همه دارن من خراب خدایا حکمت تو شکر یه امروز

 آقا روزبه همراه سعید اومدن کنار ما نشستن. پسر سعید داشت با مبین بازی

 .مامان اینا بود می کرد؛ خانومشم پیش

 .براشون جا باز کردیم اونا هم نشستن

 یه بطری وسط بود که آرشا چرخوند افتاد به من و هانی یوهو هاها یه لبخند

 .اومد لبم گوشه خبیث

 :یکهو آراد گفت

 .یا خود خدا! هانی بدبخت شدی -

 :گفت آرشا یه اوق الکی زد و
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 هنوز از آخرین باری که اینطوری لبخند -

 .زدی بیست و چهار ساعتم نمی گذره؛ هنوز دل و روده ام داره به هم می پیچه

 :بهراد از اون ور گفت

 .نرفته وای نگو! هنوز قرمزی بدنم -

 
 :رفتم و گفتمچشم غره به اونا 

 اومدین، امروز شما دیدن اینا نکنید؛ توجه اصال اینا حرف به شما آقای روزبه -

 .دارن منه بدبخت رو تخریب می کنن

 
 :گفت علیرضا

 .آره روزبه جان! این راست می گه، انشاهلل یه زره بگذره خودت با اخالق هاش آشنا می شی -

 :بیخیال گفتم

زه شما احمق ها ته این قصه هنوز بازه یه بالیی سرتون بیارم که خواننده های این قصه پله شد شونه هام واسه پروا -

 .براتون زار بزنن

 :سعید گفت

 احیانا شما اآلن این رو مسخره کردین؟ -

 .خیر، این آهنگ من درآوردی خودم بود؛ سوال بعدی -

 :محی گفت

 .شاعر جان، بازی رو شروع کن -

 :روبه هانی گفتم

 ا حقیقت؟جرعت ی - 

 .حقیقت -

 .چرا امروز از آرشا طرفداری کردی -

 :یکهو همه ساکت شدن. محی زد زیر خنده و گفت

 .خال تو زدی آخ، من فدات شم، -

 محمد جواد یه زره با جمع اُخت شده بود

 :خیلی خوب بود. برگشت گفت و این
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 .بده جواب نخواد شاید فاطمه خانم! -

 .غلط می کنه با شما -

 !جان؟ -

 .نه یعنی اینکه غلط می کنه با آرشا -

 .محدثه از خنده سرخ شده بود؛ خود محمد جواد هم ریز داشت می خندید

 :هانی گفت

 خوب پسر داییمه -

 میشه ولی می خوام سر به تنش نباشه؛ عین آدم چه ربطی داره پسر عموی منم -

 .جواب بده

 .خوب پسر داییمه ازش خوشم میاد -

  
 این کن، گاو جمع ما از یکی خوشش میاد؛ وای خدایا! من رو ثه با دهن باز به هم نگاه کردیم. هانی مثبتمن و محد یکهو

 !سنگه از قلبم من چرا .شد عاشق هم هانی

 بطری رو دوباره چرخوندن افتاد به من و

 :آراد بدون اینکه بزارم سوالی بپرسه گفتم

 .جرعت -

 :داد و گفتخباثت دخرت بلندی رو نشون آراد با

 .برو باال از اون درخت -

 ؛ جا پاهای درختم خیلی لیز بود ولی چاره ایی نبود،ارتفاع درخت خیلی بلند بود

 .باید باال می رفتم

 :یاشار با عصبانیت گفت

 پا نداره؛ چطوری از درخت باال بره؟ تو دیوونه شدی آراد! این درخت اصال جای -

 باال رو مانتوم های آستین و بستم گردنم دور مانتم رو گره زدم و سویشرت بهارم رو پایین بدون توجه به حرف اون ها

 .دادم

 .میرم باشگاه ورزشکاریه؛ خوب به به! بازوم ها رو ببین

 درخت از کردم شروع و کردم گره درخت به رو هام دست انداختم؛ زهرا بغل شالم رو دور سرم بستم و گوشیم رو

 .رفتن باال
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 پاهام سر می خورد ولی خوب بعضی جاها

 .تعادلم رو حفظ می کردم؛ باالخره به باالی درخت رسیدم

 
 :گفت و یکهو بابا اومد

 بچه ها فاطی کو؟ -

 :باذوق برا بابا دست تکون دادم و گفتم

 .بخوره بچینم تازه های برگ آراد برای اومدم جون! من باالی درختم، سالم بابا -

 
 :بابا باخنده گفت

 .بیا پایین باش، زود میترکی؛ اوفتی می بیا پایین دختر، اآلن -

 :باخنده گفتم

 .بگیر من از عکس آراد یه -

 خیلی درخت از اومدن پایین کردم؛ درخت از اومدن پایین به بعد شروع

ا! می خواد از من سخت بود. باخنده نشستم تا ادامه بازی رو انجام بدیم؛ بطری چرخوندیم، به من افتاد و آقا روزبه، یا خد

 :گفت بپرسه، چی

 جرعت یا حقیقت؟ -

 .جرعت -

 !گفت صدات خوبهعلیرضا می -

 .کن پرت پایین دره، از رو خودت اآلن میگه گفتم چیه، وا، این قرتی بازی ها

 
 :آرشا سریع رفت گیتار آورد و شروع کرد به زدن که روزبه گفت

 .نه دیگه، هم باید بخونید، هم گیتار بزنید -

 .کردم زدن به آرشا گیتار رو با زور بهم یاد داده بود؛ شروع

 "پله شد شونه هام واسه پروازه تو"-

 "ته این قصه هنوز بازه"

 "جای زخمات هنوز تازست"

 "میسازه کی مثل من با تو"
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 "چه قدر صبر کردم که برگردی"

 "توهم دردمی هم دردی"

 "چرا اومدی دیر شده دیگه"

 "همونم یه عاشق"

 "فرق کردی تو"

 "عشق بچه گیم چه زود دیر شد"

 "اومدی اما این دلم پیر شد"

 (♡مقصد بی♡حصاری♡روزبه)

 یه گوشه دور از همه نشسته بودم؛ بعضی

وقت ها آدم های شیطون هم نیاز به آرامش دارن. بعد از بازی، یخ بین بچه ها آب شده بود. چه قدر صمیت این جمع رو 

 .شد نمی دیده رفتارشون تو مغروریتی هیچ بودن؛ مهربون در عین سادگی،دوست داشتم؛ آدم هایی که 

 .از گوشم آهنگ بی قرار احسان خواجه امیری رو پلی کردم؛ با این آهنگ، عجیب آروم می شدم

  
 "اگه حاله میپرسی حالمه"

 "گذشتم مثل سایه دنبالمه

 "نشستم هوات از سرم بپره"

 "نشستم که این سال ها بگذره"

 "به کسایی که میشناختمبرو "

 "بگو"

 "من قمار تو رو باختم"

 "به هر سمتی رفتی موافق شدم"

 "میخواستم بجنگم که عاشق شدم"

 "رفتی و دادی بر بادم"

 "اسمم رو بردم از یادم"

 (♡بیقرار♡امیری_خواجه_احسان♡)
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 .آرامشش رو دوست داشتم رو، جنگل فضای صدای پرنده ها و صدای باد، ترکیب جالب رو ایجاد کرده بودن؛

 .نیست افسردگی که این شدم؛ افسرده که نیست معنی این به این می شدن. آدم های شیطونم گاهی آروم

 
پیر شدن ربطی به شناسنامه ندارد؛ همین که دیگر میل خرید یک جوراب سفید را نداشته باشی، همین که صدای زنگ 

  تلفن و یا شنیدن یک ترانه دلت را نلرزاند

  همین که فکر سفر برایت کابوس باشد

 همین که مهمانی دادن و مهمانی رفتن برایت عذاب اور باشد

 همین که در دیروز زندگی کنی

     از آینده بترسی

  و زمان حال را نبینی

  بی آرزو باشی... بی رویا باشی

  بی هدف باشی... عاشق نباشی

  برای رسیدن به عشق خطر نکنی

  نگیبرای آرزوهایت نج

 یاد دوستی در قلبت نباشد

  شک نکن حتی اگر جوان باشی

 پیرگشته ای

 ((( زندگی را زندگی کن )))

 انوشه_دکتر#

 
 خواستیم بار یه بیا. کنه می نگاهم داره باز نیش با بهراد دیدم که برگشتم عقب سمت باحرص خورد، سرم توی با توپی که

ی انگشتم رو شکستم و مثل جومونگ، یه داد زدم و سمت بهراد، حمله ها قلنج و شدم بلند. نذاشتن باشیم، آدم مثل

 .کردم

 

 یدارم برا م،ینشست الیبهراد رو کتک زدم، اآلنم تو و یتو جنگل حساب ،یجاتون خال

 .رمیگ یپوست م وهیم خودم

 

 .حرف ها نیو ا نیو تلکاب میقرار بود نمک آبرود بر فردا
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 خوام از اون باال پرتش کنم یآرشا باشه، چون من م یروز زندگ نیفردا آخر دیشا

 .بخوره نیمخ زم با

 

 کردم تا به نییرو باال پا ونیتلوز یها کانال

  زم،ی. آخ جون! عشق عزدمیتماشا رس شبکه

 .زدینعره م شهیجومونگ داشت مثل هم 

 

 .شم ینم ریس دنشیاز د نمیمن هزار بارم جومونگ رو بب یعنی

 

 مادرش بود؛ مهیند ونگیکه عاشق ب اول

 رو گرفت. باز ایعاشق سوسانو شد، بعد با سوسانو رل زدن؛ آخرشم رفت سو بعد

 رفت سوسانو رو عقد کرد؛ بعد باز دوباره

 .رو گرفت ایسو

 

 اآلن پروفسور ،یداد یم تیاهم ینطوری: به جان خودم اگه تو به درسم اوجدان

 .شاگردت بود یعیسم

 

 !؟یدون یجون مگه نم یوج وا

 

 !رو؟ ی: چوجدان

 

 فروشنده بود؛ هیاولش  یعیسم پروفسور

 .بشه ایخوام ر یگم، نم ینم ینگاه نکن به کس یعیخودم بهش درس دادم پروفسور شد؛ سم شیمن آوردم پ بعد
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هم شاگرد  یهم شاگرد تو بود، اصال ساس یراز یایهم شاگر تو بود؛ زکر یرونیب حانیاصال ابور ،یگی: آره تو راست موجدان

 .تو بود

 

 .شه یکردم، احساس کردم گردنم داره قطع م یکه داشتم با وجدان بحث م نطوریهم

 

 خشم اژدها برگشتم و به بهراد نگاه مثل

 .کرد یباز داشت نگاهم م شیکه بان کردم

 

 :و مثل جومونگ گفتم دمیکش رونیمبل ب ریبودم تا مثل جومونگ بشم رو از ز دیکه تازه خر یفلز ریشمش

 

 !د؟یحمله کن -

 

سر کتک  ینطوریرو ا یکیپالست ریو پا به فرار گذاشت. سه تا شمش دیکش یکه اونم داد دمیزارت پشت بهراد کوب بعد

 .زدن آرشا و بهراد و آراد شکسته بودم

 

 و سروش،  دیبنفشه زن سع د،یسع روزبه،

  کردن؛ محدثه یدهن باز داشتن نگاه م با

 زدن که یکردن و داد م یم قیتشو یهان و

 .تر تو سر بهراد بزنم محکم

 

 و بعد دمیمبل پر یحرکت، رو هی یرفته بودن. ط سهیاصغر از خنده ر یو عل رضایعل

 یرو رو  ریو شمش دمیدوش بهراد پر یرو 

 :بهراد گذاشتم و گفتم یگلو

 گردنت رو بزنم کصافت؟  ؛یکن یم انتیخائن! به کشور ما خ یا -

 

 یاز شدت خنده از رو اشاریحرفم  نیا با
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 پرت شد؛ زهرا و آراد و آرشا از نییپا مبل

 خنده از چشم هاشون داشت اشک شدت

 .اومد یم

 

 :شد گفت یکه داشت خفه م یدرحال بهراد

 

به درگاهت  یخدا! من چه گناه یا ؟یآخه تو آدم هست اره؛یب شییبال رو سر دا نیکه ا یدیناموسا کدوم آدم رو د یفاط -

 .یدامن من گذاشت یخواهر زاده رو تو نیکردم که ا

 

 :خم شدم و گفتم نییگردن بهراد پا از

 

 !پس دامنت کو؟ -

 

 !؟یچ -

 

 !دامن تو گذاشته، پس دامنت کو؟ یخدا من رو تو ی! خودت اآلنن گفتگهیدامن د -

 

 

 اومد. یساختمون به لرزه در م یها واریکه د دنیخند یداشتن م یجور هیها  بچه

 جون جدا کنید، اآلن گردنم می شکنه؛ مثل علم یزید -

 .دو متر قد داره، هزار کیلو وزن داره

 :روزبه بادهن باز گفت

 این داییته؟ -

 !متاسفانه -

تو ذهنش ساخته  باور نمی شه! انگار علیرضا داره راست میگه ، آدم هر چی تو رو بیشتر بشناسه، اون تصوری که بار اول -

 .نیست و نابود می شه
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 :گفتم و گرفتم علیرضا سمت شمشیر رو

 ای خائن! چی به این گفتی که اینطوری وحشت کرده؟ -

 .واال الزم نیست چیزی بگم، کامال مشخصه آدم باید با دیدن تو وحشت کنه -

 :بیخیال گفتم

 .تو خوبی بابا!... از خوبی هات بگو ما شرمنده شیم -

 .نکنه وادار گناه به رو ملت و نخنده اینطوری تا بزنم صورتش توی یه لبخندی زد که اون لحظه می خواستم برمعلیرضا 

 :گفتم باخنده. نشستن هم کنار عاشقانه خیلی شدن؛ وارد در از میالد شادی و

 
، پنجاه سال از زندگیتون گذشت چهل وقتی مردید اگه نداره، فایده میرید هم صدقه قربون دوران نامزدی و اوایل ازدواج، -

 .صدقه برید قربون

گفت مگه خودت دست نداری بیشورِ بزرگم میگفت یه لیوان آب بده، مامانبزرگم میمثال بابابزرگم هر وقت به مامان

 ...!سزشت؟... واقعا عشق های قدیم یه چیز دیگه

 
 :گفت شادی باتعجب نگاهم کرد و

 ه غلطی می کنی؟علم یزید! اون باال داری چ -

 .هان، آهان اومدم این خائن رو به قتل برسونم -

 به کرد شروع و انداخت مبل روی رو خودش زاری با بهراد که آوردن پایین شادی و میالد من رو به زور از گردن بهراد

 .بنده دادن قرار عنایت مورد

 .روزبه هنوز بادهن باز داشت نگاه می کرد

 :گفت و زد شونم روی محی اومد و

 .دمت گرم خواهرم -

 :روزبه گفت

  اصال باور نمی شه شما دایی و خواهر زاده -

 .تسو اون و جومونگی تو انگار باشید؛ بیشتر شبیه دوتا دشمن می مونید تا دایی و خواهر زاده،

 :گفت و زد روزبه پشت سعید

  وتس و جومونگ گذاشته؛ تاثیر هم شما رو داداش مثل اینکه این فاطی خانم -

 !مثال بهتری نبود بزنی؟
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 :روزبه باخنده گفت

 .واال دیدم ایشون عالقه زیادی به جومونگ نشون میدن، گفتم این مثال رو بزنم -

 .صدای خنده همه بلند شد

 .بریم آبرود نمک داشتیم آماده می شدیم که

 و زد پیشونیش رو پریدم. آرشا بغلش صدای آشنایی از پشت شنیدم برگشتم که با نازنین روبه رو شدم؛ جیغی کشیدم و

 :گفت

 .بدبخت شدیم، یه نفر دیگه هم اضافه شد -

 نازی من رو محکم بغل کرد. آروم در گوشش

 :گفتم

 !نازی عشقت اینجاست -

 !کدومش؟ -

 :گفتم و زدم سرش توی با دست

 ...آخری یادمه من که اونجایی تا تو چند تا عشق داری؟ -

 .اینجاستکم چرت بگو، یعنی روزبه  -

 .نه، عمت اینجاست! خوب روزبه اینجاست -

 .زر نزن ببینم -

 افتاد؛ روزبه به یکهو روزبه بلند شد تا بره آب بخوره؛ نازی رو برگردونم که چشمش

 عین چوب خشک ایستاده بود. باخنده

 :گفتم

 !فاتحه -

 :روزبه باخنده گفت

 .شما درس و مشق نداری؛ به شما تکالیف عید ندادن -

 دوره نخیر آقا روزبه! زمانه عوض شده؛ گذشت اون دوران که معلم ها تو کالس حکومت نظامی راه می نداختن، اآلن - 

 ی دوره

 .دهه هشتادیاست

 .آوردین شانس چی همه از مشخصه -
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 :نازی رو تکون دادم و گفتم

 .ممی خوام عروسی تو رو ببین نازی، زنده ای؟ توروخدا نمیر، من آرزو دارم؛ هوی -

 :نازی از بهت دراومد و گفت

 .دو دقیقه دیر تر جواب داده بودم، می خواستی من رو بکشی و دفن کنی -

 این فقط شدن، شیرین خود بعد خیلی خانمانه به روزبه سالم داد. نچ نچ، همه اینا

 وسط من عین دلقک هی سوتی میدم و

 .ملت رو می خندونم

 .برن ویالشون آبرود نمک می بودیم؛ همراه پدر مادرش اومده بودن تا اونا همنازی، نوه عموی پدر جان بود و باهم صمی

 روزبه اینا کلی اصرار کردن تا ویال بگیرن

 .ولی بابا نذاشت

 :گفتم و برگشتم علیرضا روبه نازی مشغول عکس گرفتن با روزبه شد.

 !مستر علیرضا -

 بله؟ -

 
 به بلد نیستم، شما فعال به پدر و مادر خود نیکی کنید. علیرضا پوکرها یه ضرب المثلی دارن؛ منتها چون هلندی هلندی

 :گفت اصغر علی. زد زل من

 !خدایی بگو چی میزنی -

 :روزبه داشت با نازی عکس می گرفت ولی تمام حواسش اینجا بود. برگشت گفت

 .شما ناراحت نمی شی اینطوری تخریبت می کنن -

  !نه، چون خودشونم مثل من هستن -

 :آرشا گفت

 ...بله کامال مشخصه، مثال اون سری -

 

 ...مثال دو هفته قبل منتظر بودی فحش بدم، بیای بگی، شما با فحش دادن شعورتون رو می رسونید

  :مدت فحش نمی دادم فاطی اومد گفت یه

 ...کنی مخفی شعوریت روبا فحش ندادن نمی تونی بی
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 .صدای خنده همه بلند شده بود

 فرمون پشت یاشار. نشست پنجره گوشه ور اون هم محی نشستم؛ پنچره گوشه من همیشه مثل ین شدیم.سوار ماش

 :گفت اومد عمو که کردم می حرکت داشتیم. نشست محدثه و من وسط هم هانی کنارش، آرشا و نشست

 موبایلم تو بگید می فرسته، دانلود برا واستون کُد یه تلگرام اول فقط دارم، نامحدود نت شین؛ وصل هم به بیایین  - 

 :گفتم باخنده. زدیم زل عمو به پوکر مون همه. شین وصل تا بزنمش

 .عمو حس می کنم در آینه هکر بزرگی میشی -

 خم افتادیم؛ راه باالخره. عمو این دست از! خدا وای .مردیم می داشتیم خنده از! خدا وای. زدن خنده زیر بچه ها بلند

  .دم، پنچره ها رو پایین دادیمکر روشن  رو ضبط و شدم

 
 "نیومدی بردی دلم رو پس "

 "چرا پس نمیاری"

 "شمردی چندتا دیوونه داری"

 "آخه مثل تو، تو دنیا"

 "کی داره اون چشارو"

 "فقط به خودم اینجوری نگاه کن"

 "همه یه طرف تو"

 "یه نفر یه طرف قلبمی"

 (♡نمیاد_بهت♡لهراسبی_علی♡)

 بودیم؛ رفته بیرونمندو محی از پنجره 

 .جیغ می زدیم و یاشار هم همراهی می کرد

 لبه پنچره نشسته بودیم و هی آهنگ های

 من درآوردی می خوندیم؛ خدایا این شادی

 !هارو از ما نگیر

 قرمز بودیم زده جیغ بس از صورتمون کشیدن؛ داخل باالخره آرشا و هانی ما رو

 .بود شده دورگه صدام شده بود و

*** 

 :گفت باخنده آرشا. کردم خوردن به چیپس باز کردم و شروعبسته 
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 تماس شماره این با فاطی یادته اسم و شمارم رو تو کتاب درسیم می نوشتم، زیرشم می زدم از یابنده تقاضا می شود -

 .کردم می پرتش دخترونه مدرسه توی بعد. بگیرد

 
 .پرید گلوم توی با صدا خندیدم که چیپس

 تو گرز مانندش، هانی با اون دست

 .پشتم کوبید؛ احساس کردم دارم قطع نخاع میشم

 :گفتم باخنده. شد بهتر حالم که کشیدم سر سریع داد؛ دستم محی زود یه رانی باز کرد و

 وای خدا نکشتت آرشا! هنوز یادته چه دورانی بود؟ -

 

 :یاشار با خنده گفت

 !حاال این که چیزی نیست -

 :تو اتوبوس عطسه کردم

  :واکنش حضار

 هرکسی خالصه بری؛ کارت محل زهر مار، حاال همه مریض میشن آنفوالنزا می گیرن، آقا شما می تونستی با آژانس

 .کرد بارم چیزی

 
 ده دقیقه بعد یه دختره عطسه کرد

 : واکنش حضار

 یا صاحب صبر

 عافیت باشه

 ایشاال خیره

 !!پنجره ببندید خانم اذیت نشه

 

 :خنده ها رو از ما نگیر. باخنده گفتم وای خدایا! این

 .مظلوم واقع شدین نچ نچ، تا کی تبعیض! آخه شما پسرها چه قدر -

 .بیاریم گیر اینا نازی ویالی کنار ویال، یه تا کشید طول مین نم آبرود رسیده بودیم. حدود سی

 .کنم روزبه رو ول کنه نازی که اصال ول کن ماجرا نبودم فکر این
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 آزاد روی سرم انداخته بودم و داشتم تخمه می خوردم. هانی یه دونهشالم رو 

 :گفت و پس کلم زد

 .بابا بسته دیگه، چه قدر می خوری! آخه بعد تازه اینهمه می خوری، نمید ونم چرا وزنت مثل بشکه نمی شه -

 ، مگه قبضش در خونهخفه شو میمون -

 .میاد شما

 !اخالقتم که صفره -

 رو فقط نباشین؛ ناراحت قیافه مهم نیس،»می کرد وقتی به دنیا اومدم پرستار رو کرد به مامانم گفت :  خاله ام تعریف -

 «.کنین کار اخالقش

 .مامانم گفت: زر نزن، به تو ربطی نداره

 .پرستار رو کرد به خاله ام گفت: به اخالقش هم امیدی نیست

 
 :آرشا همینطور که می خندید گفت

 من عموی دختر رده؛اون پرستاره غلط ک -

 .خیلی خوشگله

 :هانی با یه لحنی گفت

 !واقعا -

 :آرشا هول کرد و گفت

 .البته دختر عمه هم خیلی خوشگله -

 :گفتم به پیشونیم زدم و 

 .چه زن ذلیلی بشی تو -

 .گفتم می امال حنانه به داشتم منم ی مبل تک نفره کنار من نشسته بود؛روزبه رو

یعنی معلمتون بهتون یاد نداده و شکلش رو »گفتم: « آبجی ویرگول چیه؟»گفت: « ویرگول»گفتم: به ویرگول رسیدم و   

  « .بهش نشون دادم

  یکهو با صدای بلند خندید. اآلن

 .ویرگول نه هستش نما درنگ این اسم آبجی میگه خنده؛ می من به داره نیم ساعته

 :با صدای بلندی گفتم

 .به این می گیم ویرگول؛ درنگ نما و این کوفت ها رو هم نداریمدرنگ نما دیگه چه خریه؟ ما  -
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 :گفت و یکهو حنانه دفتر رو باال انداخت

 !خوندی درس امروز تا چطوری تو دونم نمی من نیستی؛ بلد برو بابا، من نمی خوام تو بهم امال بگی، -

 
 .پاشو برو، اصال من یه بار دیگه غلط کنم به توی بیشعور امال بگم -

 :روزبه از خنده قرمز شده بود. یکهو مامان اومد گفت

 باز دو دقیقه خواستی به این بچه درس -

 یاد بدی، قاطی کردی؟

 ولم کن توروخدا مامان! میگه درنگ نما، اون دیگه چه کوفتیه؟ -

 .میره یادش بلده ام چی هر نگو؛ امال حنانه این به دیگه فاطمه ازت خواهش می کنم -

  .شد پخش مبل روی خنده از بابا خورد؛ بهراد سر تو حنانه رو پرت کرد کهبیخیال کتاب 

 :بهراد با زاری گفت

 خدایا! فقط بگو تقاص چی رو دارم پس میدم؟ -

 :بابا باخنده گفت

 .تقاص روزهایی که می اومدم سمیه رو ببینم، هی همه جا دنبال ما بودی -

 .م. وای خدا! این خانواده شاد رو قسمت همه کنحاال اینبار نوبت من بود از خنده پخش زمین بش

 :یکهو در باز شد و نازی تو چارچوب در ظاهر شد. باصدای بلند گفتم

 .کن کمکش خودت رفته، نازی جلد تو جن! خدایا بسم اهلل الر رحمن الر رحیم. -

  .بعد طرف نازنین فوت کردم. نازی یه بسته بزرگ تخمه تو دستش بود که طرف من پرت کرد

 .خورد روزبه سر تو منم طبق عادت همیشگی جا خالی دادم که

 شده زمین پخش خنده از همه شدم؛ پرت پایین مبل از که خندیدم اینقدر .کرد من دادن قلقلک به وای انگار یکی شروع

 .بودن

 .ان شدبهم شد فالن و بزنم شما به حاال نازی هم هی از روزبه عذر خواهی می کرد که ببخشید، نمی خواستم

 :باخنده گفتم

 زدی طرف رو کشتی، اآلن یه جمع دارن بهش می خندن دیگه واسه چی معذرت -

 !می خوای
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 !بخوره خوب بیشعور می خواستم تو رو بزنم، چرا جاخالی دادی که به آقا روزبه -

 
 !ببخشید نازی جون که نزاشتم مغزم رو توی دیوار بپاچی -

 دایاخ دوباره شلیک خنده جمع باال رفت.

 :این شادی ها رو از ما نگیر. محدثه گفت

 خاک تو سرت. خوب، این عادت جا خالی -

 مامانت شکستی؛ رو مامانت بزرگ گلدون زدی هم دفعه اون دادن رو ترک کن دیگه.

 .خورد من بابای کله تو دمپایی رو پرت کرد،

 
 .به من ربط ندارنمن یه قانون دارم، اونم اینه که به خودم آسیب نرسه؛ بقیه دیگه  -

 
 :روزبه درحالی که صورتش قرمز بود و سعی در عادی جلوه دادن صورتش می کرد گفت

 اآلن گناه من چی بود؟ -

 .آقا روزبه شما گناه ندارین، منتها این رفیق های من وحشی ان؛ آتش تر و خشک رو باهم می سوزونن -

 .قانع شدم -

 .ه خوب که قانع شدینچ -

ر هم نشسته بودیم و دورمون هم کلی تنقالت بود. نازی قرار بود امشب پیش ما بمونه؛ من که گفته شب بود و همه دو

 !بودم این روزبه ول نمی کنه

 
 چندش با یکهو نشست؛ و گذاشت میز روی رو سینی بعد آورد، همه برای مامان چایی

 :گفت

 ببین فاطمه همه موی توعه ها! حتی روی -

 .میشهشونه منم موی تو پیدا 

  .به جون جدم! من موهام نمی رزه -

 :بابا بااخم شیرین گفت

 .با جد بدبخت من چیکار داری؟ بزار تو اون دنیا راحت زندگی کنه -

 :مامان ادامه حرفش رو گرفت و گفت

 .توعه موهای این نتیجه در پس موهای من بلونده، -
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 :باتفکر گفتم

ی کنه زیبایی نیست، فقط می خواد ثابت کنه موهای مشکی منه که چپ و م بلوند دلیل اصلی این که مامان موهاش رو -

 .راست می ریزه

 :بابا باخنده گفت

 .فاطی عواقب سختی در انتظار توست -

 :بیخیال گفتم

 .بیخیال بابا، چندتا از اون خاطراتتون رو بگین کیف کنیم -

 :عمو ارسالن شروع کرد به تعریف کردن

 :بابای فاطی گفت یه بار مامان به ساالر، -

 !اگه فردا امتحان مردود بشی، دیگه پسره من نیستی

 !فردا ساالر رو تو کوچه دیدیم مامان پرسید: امتحان چه خبر؟ 

  
 !ساالر برگشت گفت: ببخشید شما؟

 .دهن همه مون از تعجب باز مونده بود

 .بابا این دست از! خدا وای. زدم خنده زیر با صدای بلند،

 :ای محی گفتعمو سهراب باب

 می بدبخت منه بود ظرف چی هر خونه تو ماه یه تا فهمید، وحیده یه بار با دوست هام مجردی مسافرت رفته بودیم؛ -

 .شستم

 

 :باتفکر گفتم

 می رو اون کنه، می ازدواج دختر باهمون بعد بره، مسافرت طرف تا وقتی مجرده، دوست هاش رو می پیچونه با دختره -

 .بره مسافرت هاش دوست با پیچونه

 خب چتونه، بگید ماهم بفهمیم!؟

 
 :بابا باخنده گفت

 !واال خودمم نمی دونم، فهمیدی به ماهم بگو -
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 :باخنده گفتم

 !یادتونه داشتم فوتبال رو از یه کانال عربی می دیدم، گزارشگر هر جمله ای می گفت، مادربزرگ می گفت آمین -

 :آرشا باخنده گفت

 ت گفت خدایاآره، آخرشم برگش -

 .این پسرم هر چی می خواد بهش بده 

 :آراد گفت

 .دوستم لپ تاپ می خواست، دو وز غذا نخورد، براش خریدن -

منم یه سری گوشیم سوخت؛ گوشی می خواستم نمی خریدن. رفتم تو اتاقم، مامانم اومد در رو قفل کرد و گفت یه نون 

 .خور کمتر

 :با داد گفتم

 .چی حال این رو بیشتر بگیری، زندگی بیشتر دل انگیز می شه گرم عمه! تو هر دمت -

 :گفت سعید

 .خیلی دوست دارم جمع خانوادگی تون خیلی شاد و سرزنده هستین -

 :آرشا گفت

 .همه ش به لطف دلقک مون فاطی جونه -

 :گفتم و زدم سرش تو با دست،

 .شما چیپست رو بخور -

 :روزبه با خنده گفت

 .دیگه رو تخریب می کنید، هیچکدوم تونم ناراحت نمی شدخوشم میاد کلی هم  -

 !خوشبحالت که خوشت میاد -

 :نازی در گوشم گفت

 .خاک تو سر این رفیقت، باهاش درست برخورد کن -

 .ببین این روزبه چه طرفداری های داره

 :میالد نامزد شادی گفت

 .داییم سرما خورده بود، پتو رو سرش انداخته بود -
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 !!میگه: داداش تو اگه دختر می شدی می ترشیدی ها خاله م بهش

. 

. 
 !بلده خوب رو کارش اون داییم هم گفت نترس مامان، منم عین شماها به یه نفر قالب می کرد!

 .تا دوساعت تو خونه سکوت مطلق حاکم بود

 

 .ببرن کالنتری رو ما بیان بچه ها اینقدر بلند می خندیدن که کم مونده بود

 
 :ن ور باناراحتی گفتآرشا از او

 ...یکی رو هم نداریم بهمون بگه تو پلنگ منی -

 ...نهایت بابام میگه تو چرا اینقدر گاوی

 .یا گاهی ترکیبی میزنه میگه هیکلت اندازه گاوه ولی اندازه یه بز نمی فهمی

 !درسته حیوون حیونه ولی خدایی پلنگ و بز با هم فرق دارن

 
 !تادم؛ دم عمو گرم بروز شده در حد اللیگااز شدت خنده رو دوش نازی اف 

 چه! شکرت خدای به تلکابین زل زده بودم.

 .داره شمال این منظره جذاب و خوبی

 اآلن ما کنار تلکابین ایستادیم تا نوبتمون

 .بشه و سوار شیم، بریم کیف کنیم

 .ه گوری داشت شروع می شدب گور های مدرسه این و بود پایان روبه تعطیالت. بریم شهرمون فردا قرار بودیم

سوار تلکابین شدیم. من، روزبه ،نازی و یاشار و محی و محمد جواد، سوار یه کابین شدیم؛ بقیه هم سوار کابین 

 .شدن مختلف های

 .کنم پرت پایین باال، این از رو اینا دونه دونه خوام می اآلنن یوهو،

 نازنین این ها، پیج فن قبل خودشم زنن؛، میان آتیشت میوجدان: آره، تو راست میگی. یه مو از سر روزبه کم بشه

 .زنده زنده خاکت، میکنه

 با حق اینبار! وجدان اوه، بله راست میگی

 .تو بود، پس فکر انداختن اینا رو از سرم بیرون می کنم
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 دوباره لبخند شیطانی رو لبم ظاهر شد. از

   جام بلند شدم و توی کابین بپر بپر کردم؛

 محی و نازنین، بلند شد. پشتصدای جیغ 

 .شد بسته پاهام و دست دیدم که بپرم محکم خواستم می و بودم شده شارژ تازه منم کردن؛ می من نثار هم هی فحش

 
گرفته و مجبور کرد بشینم. رنگ محمد جواد سفید شده بود؛ نازی و  خواستم ببینم کیه، دیدم یاشار دست هام رو محکم

 محی

 .ودنمثل میت شده ب هم

 !نگاهم به روزبه افتاد؛ داشت مثل یه موجود ناشناخته به من نگاه می کرد؛ انگار یه اتم کشف نشده ام

 :باتعجب گفتم

 آقا روزبه اتفاقی افتاده؟ -

  می خوام ببینم واقعا شما زمینی هستین؛ -

 نکنه از فضای، جایی اومدین؟

 :نازی کنترل صحبت هاش رو نداشت و گفت

 ی این زمینیه؟ من مطمئنمروزبه شک دار -

 .بازه گوش بنا تا نیشش این فضایی، ببین مثل میت افتادیم این گوشه، خانم

 
 زنده زنده خانم نازی این دیدم خوب ولی بترکین همتون بندازم، پایین حق تون بود؛ تازه می خواستم از اینجا شما رو -

 .نکنم رو کار این گرفتم تصمیم کنن؛ می دفن رو من

 

 :گفت و برد باال روزبه دست هاش رو مثل دعا

خدایا! همیشه حفظشون کن؛ من دورشون بگردم قول میدم از امروز به بعد بیشتر الیکشون کنم. اونا امروز من رو از  -

 .دست یه قاتل سریالی نجات دادن

 !میبینی رو هات زحمت نتیجه انگار  چه حس خوبیه، بهت میگن قاتل سریالی؛ -

 
 .اون روز، با ادا های من و تعجب های روزبه گذشتخالصه 

 

 چه! شکرت خدای به تلکابین زل زده بودم.

 .داره شمال این منظره جذاب و خوبی
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 اآلن ما کنار تلکابین ایستادیم تا نوبتمون

 .بشه و سوار شیم، بریم کیف کنیم

 .ی گور به گوری داشت شروع می شدها مدرسه این و بود پایان روبه تعطیالت. بریم شهرمون فردا قرار بودیم

سوار تلکابین شدیم. من، روزبه ،نازی و یاشار و محی و محمد جواد، سوار یه کابین شدیم؛ بقیه هم سوار کابین 

 .شدن مختلف های

 .کنم پرت پایین باال، این از رو اینا دونه دونه خوام می اآلنن یوهو،

 نازنین این ها، پیج فن قبل خودشم زنن؛کم بشه، میان آتیشت می وجدان: آره، تو راست میگی. یه مو از سر روزبه

 .زنده زنده خاکت، میکنه

 با حق اینبار! وجدان اوه، بله راست میگی

 .تو بود، پس فکر انداختن اینا رو از سرم بیرون می کنم

 دوباره لبخند شیطانی رو لبم ظاهر شد. از

   جام بلند شدم و توی کابین بپر بپر کردم؛

 ای جیغ محی و نازنین، بلند شد. پشتصد

 .شد بسته پاهام و دست دیدم که بپرم محکم خواستم می و بودم شده شارژ تازه منم کردن؛ می من نثار هم هی فحش

 
گرفته و مجبور کرد بشینم. رنگ محمد جواد سفید شده بود؛ نازی و  خواستم ببینم کیه، دیدم یاشار دست هام رو محکم

 محی

 .ت شده بودنمثل می هم

 !نگاهم به روزبه افتاد؛ داشت مثل یه موجود ناشناخته به من نگاه می کرد؛ انگار یه اتم کشف نشده ام

 :باتعجب گفتم

 آقا روزبه اتفاقی افتاده؟ -

  می خوام ببینم واقعا شما زمینی هستین؛ -

 نکنه از فضای، جایی اومدین؟

 :نازی کنترل صحبت هاش رو نداشت و گفت

 شک داری این زمینیه؟ من مطمئنم روزبه -

 .بازه گوش بنا تا نیشش این فضایی، ببین مثل میت افتادیم این گوشه، خانم
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 زنده زنده خانم ازین این دیدم خوب ولی بترکین همتون بندازم، پایین حق تون بود؛ تازه می خواستم از اینجا شما رو -

 .نکنم رو کار این گرفتم تصمیم کنن؛ می دفن رو من

 
 :گفت و برد باال روزبه دست هاش رو مثل دعا

خدایا! همیشه حفظشون کن؛ من دورشون بگردم قول میدم از امروز به بعد بیشتر الیکشون کنم. اونا امروز من رو از  -

 .دست یه قاتل سریالی نجات دادن

 !میبینی رو هات زحمت نتیجه انگار  چه حس خوبیه، بهت میگن قاتل سریالی؛ -

 
 .اون روز، با ادا های من و تعجب های روزبه گذشت خالصه

 یازده ساعت آالن و کردیم حرکت ظهر باالخره شه؛ نمی آدم خود خونه جا هیچ آخیش،. کردم پرت تخت روی خودم رو

 .رسیدیم میانه شبه،

 .ه، یه فیلم بازی کننمیان تو بود قرار دیگه هفته یه اومد؛ میانه ما با روزبه. رفتن تهران سمت بچش و زن همراه سعید

 
 هم کار پایان باید. شد می شروع ها کالس و مدرسه فردا از. بره هتل  پدر جان منم جنتلمن بازی درآورد و نذاشت

 .بگیرم رو مدرک بتونم تا دادم می ارائه تئاتر به

 دیدم بلند شدم و پنجره اتاق رو باز کردم.

 تخت روی رو خودم  رو با یه ست باب اسفنجی، عوض کردم. نمی تونم با این لباس ها بخوابم؛ زود لباس هام

 .شکست تخت قلنج کردم احساس انداختم؛

 !وجدان: مگه تخت قلنج داره؟

 .بدونم چه من بابا اومدی؛ من سراغ سوال تا هزار با ببین وجدان! باز من خواستم بخوابم

 
 باید یه مانتو بپوشیم تا بریم اون مانتو رو بخریم؟وجدان: راستی فاطی! چرا ما برای اینکه بریم یه مانتو بخریم، 

 
 !؟اصال عالی شد

 .دارم مدرسه و درس و من اآلن با این سوال های تو چطوری کپه مرگم رو بزارم؛ فردا هم کالس

ره وجدان: یه سوال دیگه، اون گرگه بود تو میگ میگ؟ پول داشت بره یه عالمه بمب بخره! بعد پول نداشت بره یه مرغ بخ

 کوفت کنه ذهن مارم اینطوری در گیر نکنه!؟
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 چه این آخه .بزارم رو مرگم کپه تونستم نمی شبی نصفه بود؛ اومده در ام گریه. کوبیدم سرم تو بالشت رو برداشتم و

 !داد من به خدا بود عذابی

 چشم هام رو روی هم فشار دادم تا شاید

 .بتونم کپه مرگم رو بزارم

 م و از خوابکش و قوصی به بدنم داد

 بیدار شدم؛ صدای رو مخ گوشی رو خفه

 .کردم

 معمول، چند دقیقه منگ بودم. باالخره با جیغ مجدد گوشی از از جام بلند شدم و طبق

  دست و صورتم رو شستم؛ بعد موهام رو جا بلند شدم و به سمت سرویس رفتم و

 .شونه کردم

م بافتم. کمدم رو باز کردم و مانتو شلوار مدرسه ام رو پوشیدم؛ کوله و به صورت دو گیس باالی سر موهام رو باال بستم

 به نگاه .زدم بیرون از روی میز برداشتم و از اتاق هممدرسه ام رو برداشتم. کتاب ملت عشق رو 

 ساعت مچیم کردم؛ هنوز یه بیست دقیقه

 .تا اومدن بچه ها فرصت داشتم

 مدرسه یه چون بود؛ خوابیده اینجا شب بابا، روزبه و محدثه هم نشستن. خانمسر میز صبحونه نشستم که همزمان با من،  

 .بریم باهم اینجا، اومده بود پوشیده رو هاش لباس بود رفته رفتیم، می

 
 صدای زنگ گوشیم بلند شد؛ مامان از روی

 .مبل گوشی داد بهم. کیه اول صبح زرت زنگ زده

 جانم بفرمایید؟ -

 ؟سالم فاطمه جان! خوبی -

 کردین؟ عوض رو شمارتون نشناختم، ببخشید! عظیمی سالم خانم -

 !آره، عوض کردم -

 جانم خانم، کاری داشتین؟ -

 آره دخترم، چند روز دیگه اکران عموی -

 !بره یادش چیزها تئاتره، یادت که نفره نقش اول که نباید این

 خیالتون راحت خانم، من کامال برای تئاتر -

 .آماده آماده ام
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 .خیالم از بابت تو راحته، پس سر تمرین می بینمت -

 .میام تمرین سر ندارم؛ کاری چشم خانم، من بعد اینکه از مدرسه اومدم، تکالیفم رو انجام میدم، بعد دیگه  -

 .باشه دخترم، روز خوش -

 .روز خوش -

 
 :هوف، چه قدر حرف زد؛ دهنم کف کرد. مامان گفت

 چیشده!؟ -

 .عمومی تئاتر مونه هیچی، مامان اکران -

  :گفت روزبه

 تئاتر کار می کنی؟ -

 :محی از اون ور گفت

  که خورد می رو ما مخ سالگی پنج از. داره بازیگری جنون دیوونه این کار می کنه! -

 .من می خوام بازیگر شم

 :روزبه جرعه از چاییش رو نوشید و گفت

 چه خوب! اکران تئاترتون کیه؟ -

 . روز دیگه چند -

 :می خواستم بلند شم که محدثه گفت

 .مسئله ریاضی رو توضیح بده؛ ده دقیقه هنوز وقت داریم فاطی بیا این -

 :گفت باتاسف درسا. پریدم کالس میز روی عادت طبق و کردم پرت کالس صندلی روی کیفم رو

 !باز تو میمون بودنت گل کرد -

 !خدا شاهده دلم برای این ادهاتون تنگ شده بود -

 صدای مریم، جفتمون طرفش برگشتیم؛ با

 ور اون رو من مریم دارن، تشریف احساسی خیلی من های دوست این که جا اون از. پریدم بغلش توی از همون روی میز

 :گفت و کرد مرت

 این لوس بازی های چیه؟ -

 :گفتم و زدم کمرش توی محکم با دست
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 چطوری میمون؟ -

   !دیگه در این حدم نه که -

 .زنن می چی نبود معلوم وست های منم فازشون مشخص نبود؛این د

 .اومد آخر زنگ دو ورزش دبیر فقط بودن، نیومده معلم اکثرا کالس ها تق و لق بود؛

 قرار بود اندازه سعید معروف از مون کار بکشه. واال، ما رو با تیم ملی اشتباه گرفته

 .بود

  با بچه ها داشتیم آماده میشدیم تا بریم،

 چی تمرین کنیم. سویشرت ورزشی با مثل

 .بود شده پرو اتاق شلوار اسلش مشکی پوشیدم. کال ما چه قدر راحت بودیم؛ وسط کالس،

  با. موند نصفه حرفمون با اومدن خانم،

 .سوت ورزشی سوتی زد که همه به مثل سرباز ها به صف شدیم

 .ما رو به سمت حیاط هدایت کرد

 پیش بیان هم بقیه بشن؛ تقسیم تیم دو به. برن تور پشت میگم، که رو نفری د اسم دوازدهفاطمه، درسا نرمش بدین؛ بع -

 من

 .تمرین کنیم

  

 بچه ها حلقه زدن من و درسا هم وسط

 .ایستادیم و شروع کردیم به نرمش کردن

 
 .کرد نفر خانم تخته شاستی ش رو باال آورد و شروع به خوندن اسم دوازده

  ،الینا،کریمی، یسنا، نگینفاطمه، درسا،  -

 مریم، مردی، پروانه، رستمی، زهرا، آیسان

 .برین دو گروه شین، پشت تور وایسین

 به سمت تور والیبال رفتیم و به دو گروه

  .تقسیم شدیم

 من، درسا، الینا، نگین، کریمی، پروانه یه

 .گروه شدیم، بقیه هم یه گروه

 .. ماهم عادت کرده بودیم و بهش می گفتیم کریمیمی گفت، کریمی بهش خانم اما اسم دوستم قره داغی بود،
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 .کردیم استراحت تفریح، زنگ دقیقه ده فقط کردیم؛ بازی ما تمام زنگ دو بازی شروع شد.

 .شدیم خارج مدرسه از مائده و زهرا نگین، همراه اتداختم؛ پشتم رو کولم و بستم کمرم به سویشرتم رو 

 !کار کشید. من موندم مگه می خواییم بریم المپیک یا مسابقات کشورییعنی اندازه کوزت ازمون 

 :می کردیم. یکهو نگین احساتش گل کرد و گفتبا بچه ها داشتیم راه خونه تا مدرسه رو طی 

 فاطی تو نمی دونی که من چه قدر تو رو -

 !دوست دارم

 :برخوردم زیبایی ی جمله یه به روز پیش چند

 «.تا زنده ای، در برابر کسی که به خودت عالقه مندش کردی مسئولی»

 حاال من موندم با این همه مسئولیتی که نسبت به شما دارم چیکار کنم؟! نه، واقعاً چیکار کنم؟

 :گفت و زد کمرم تو زهرا

 .یعنی خاک تو سرت! یه ذره جنبه محبت نداری؛ همیشه باید با فوش باهات حرف بزنیم -

 :بم رو یه نفس باال کشیدم و گفتمبطری آ

 همینه که هست؛ زر بزنین از فردا همینم -

 جور کنید چند نیست. راستی! برنامتون رو

 روز دیگه تئاتر دارم؛ باید بیایین، گرچه شما هیچ برنامه ای هم ندارید از شما عالف تر هم مگه وجود داره؟

 
 :نگین گفت

  مثل خوب آخه آدم! انسان! نمی تونی -

 یک انسان متمدن ازمون خواهش کنی که

 بیاییم؟

 !باشه آدم منم آخه باید طرف -

 :نگین باتعجب گفت

 !من دیگه حرفی ندارم -

 .ما رسیده بودیم؛ با بچه ها خداحافظی کردم و از هم جدا شدیم به سر کوچه

 اآلن مطمئنم .فشردم زنگ روی همیشه مثل رو دستم و رفتم خونه در بدو

 .کنه می بارونم فحش مامان داره
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 در باز شد و وارد خونه شدم. طبق معمول

 .انداختم مبل روی وارد خونه شدم و کیفم رو به یه سمت پرت کردم و خودم رو

 سالم فاطی خانم! خوب هستین؟ -

 !اومدی زود عجب چه چطوری؟ !خانم نازی سالم به، -

  .سر نره زود نیومدم؛ مدرسه رو پیچوندم که آقا روزبه حوصلشون -

 .چپ و تیز نگاهش کردم که چشمکی ریزی زد. خدایا! این لوس ها رو یه زره آدم کن

 :آقا روزبه با لبخند گفت

 .خسته نباشید فاطمه خانم -

 مامان کو؟ مرسی! راستی -

 :نازی گفت

 .رفت مدرسه گفت نباید بزارم این مثل فاطی شیطون شه و هیچی، نمی دونم چیشد یکهو -

 

 :باناراحتی گفتم

 یاد رو رانندگی باهاش باید راننده که داره رو داغونی ماشین حکم مادر پدر واسه اول بچه ولی بیایید قبول کنید که -

 ...بگیره

 ...هی روش های تربیتی رو روش اجرا می کنن؛ دیگه واسه بچه های بعدی دست فرمون پدر، مادر عالی شده

 رو میز مامان همراه چید؛ می رو میز داشت مامان. رفتم پذیرایی سمت به م کردم؛روی سر شالم پوشیدم و بلندی تونیک

 .چیدم

قرار بیخیال آبرو و اینا بشم و میز رو جا رو کنم. واال از من با کالس بودن در نمیاد؛ من همین که حفظ ظاهر کنم، برا  

 .خودش کلیه

 اینا لوکیشن و بیاد اینجا و میانه قراره علی آقا که ه و بابا متوجه شدمروزب های حرف از غذا وسط. نشستیم همگی سر میز

 فیلم تو بود قرار هم مهشید بود، پیدا هاشون حرف از که اونطور. بیان برداری فیلم شروع برای بعد، دوماه .کنه اوکی رو

 .کنه بازی

 :گفتمهمه غذاشون رو تموم کرده بودن. بلند شدم و 

 .می شورم رومامان من ظرف ها  -

 .شکونم می رو پات قلم بری؛ آشپزخونه نکرده الزم -

 !مادر جان خشونت تا کی؟ -
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 :نازی از اون ور گفت

 من نمی دونم چرا خاله سمیه حاظر تنها ده روز کار کنه اما تو کمکش نکنی؟ -

 ...یکی از پنده هایی که می تونم در اختیارت بذارم اینه که -

 .بدن ترجیج رو نکردنت کار دیگران همیشه جوری کار کن که

 :گفت نازی با صدای بلند خندید و

 !من در تعجبم که چرا از سازمان انرژی هسته ای، نمیان تو رو استخدام کنن -

 .اتفاقا اومده بودن، منتها من دوست نداشتم باهاشون کار کنم -

 :روزبه گفت

 .واقعا باید شما رو به عنوان مغز نمونه ثبت کنن -

 .میبینید آقا روزبه! اینجا قدر من رو نمی دونن -

 .رفت اینا زنمو خونه کرد، جور جمع رو خونه پذیرایی نشستیم. بابا رفت استراحت کنه؛ مامانم بعد اینکه همگی رفتیم تو

 .راهه به غیبتشون بساط قشنگ هم روی روبه! ها شد خوب براشون اینا هم

 .محی حاال من مونده بودم و روزبه و نازی و

 :جرعه از چایی ام رو خوردم و روبه بچه ها گفتم

 .حاال دیشب یه اتفاقی افتاد، کم مونده بود سکته کنم بی فاطی بشید -

 :نازی با تعجب پرسید

 چی شده بود؟ -

 
  ،حوصلم سر رفته بودعاقا دیشب  -

 :ناشناس اس دادم گفتم به یه شمارهگفتم بزا یکی رو اسکل کنم. با اون سیمکارت که مزاحم ملت می شیم، 

 !و می گیرمرو میارم همونجا پول رمن جسد 

 طرف جواب داد قرارمونبه همین قبله، 

 .دفنش کن؛ عوض شد 

  
  !کشتیش شم مطمئن تا بیار برام ،و قطع کنرفقط دستش 

 .دادم قورت درآوردم رو کارتم سیم کردم؛ خاموش ترس از ینی کرک و پرم ریخت. گوشیم رو
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 !دی؟قورت دا -

 :گفتم به چهره روزبه که از تعجب تغییر کرده بود نگاه کردم و

 .انداختم میز کشو تو نه حاال قورت ندادم؛ درآوردم، -

 :گفت تعجبنازی با

 !میاری من می دونم آخر با این کارهات یه بالیی سر خودت -

 .حاال این رو بیخیال! تازه به یه کشف بزرگ رسیدم -

 :تعجب گفتروزبه با

 میشه بگید به چه کشفی رسیدید؟ -

 !میره؟ چشمش تو آیا می دانید نقطه ضعف اژدها وقتیه که آشغال -

 .چون به یه اژدهای دیگه میگه بیا تو چشمم فوت کن؛ اونم فوت می کنه آتیش میگیره و نابود میشه

 

 .خوب، من برم به اکتشافات بعدیم برسم 

 .بریم اجرا برای داشتیم آماده می شدیم تاامروز اکران عمومی تئاتر مون بود. 

 .کردیم می کار هم با تئاتر تو می شد؛ ثنا یکی از رفیق هام بود که کار گریم من تموم شده بود. ثنا داشت گریم

 .نمایشنامه رو برای بار چندم مرور کردم

 خدایا! این تئاترم، مثل تئاتر های دیگه به

 .خیر بگزرون

 .دارن مردمی دیدار میانه تو فرناز سعید، محمود، مهشید، با وزبهراستی فاطی! شنیدی ر -

 با صدای ثنا، دست از خوندن نمایش نامه

 :برداشتم. با تعجب گفتم

 جدی؟ ساعت چند؟ -

 !تا یکی دوساعت دیگه -

 !اَه، حیف شد -

 چرا؟ -

 .میرن روزبه مردمی دیدار برای نمیان، تئاتر تماشای برای چون بچه ها دیگه -
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 !بچه ها آماده اید، همه اومدن ها؟ -

 صدای خانم عظیمی مانع از ادامه بحث

 .مون با ثنا شد

 نفس عمیقی کشیدم؛ وارد صحنه شدم و

 شروع به اجرا کردم. برخالف تصورمون

 سالن خیلی شلوغ بود؛ با اینکه اکران اول

 .مون بود

 .لحضه یه چشمک زد همون که افتاد نازی و هاش دوست و روزبه به حین اجرا، چشمم

 .دروغ چرا هول شدم ولی سریع جمعش کردم که اصال مشخص نشد

 
 انرژیم برای اجرا دو برابر شده بود؛ انگار

 که بچه شهرستانم ولی استعدادم از می خواستم به کل این آدما ثابت کنم با این

 .خیلی ها بیشتره

 تیمشون کمی هول بچه با دیدن روزبه و

 .کردن جمعش زود  همه حرفه ای بودن، کرده بودن ولی خوب

 !آی امان از این ثنا که اطالعات غلط بهمون میده

** 

 !موفقیت تموم شداجرا با

 مراسم معرفی بازیگرها بود و آقای داوودی

 .کردن بازیگرها معرفی به شروع  کارگردان تئاتر و البته همسر خانم عظیمی،

 همه ما پشت صحنه ایستاده بودیم. اول

 روی رو گفتن؛ با اعتماد به نفساسم 

 .به نشانه احترام، سرم رو خم کردم صحنه رفتم و

 
 مردم با شدت شروع به تشویق کردن. ای

  خدایا شکرت که لطفت همیشه شامل منه،

 .همه جا هوای من رو داری
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 و معرفی تموم شده بود. آقا روزبه

 رفیق هاشون افتخار دادن تا با تیم ما یه

 .جمعی بگیرن عکس دست

 .بعد عکس انداختن تماشا چی ها با ما و روزبه اینا شروع شد

 
 :موقع عکس انداختن روزبه آروم گفت

 خسته نباشی، فکر نمی کردم اینقدر عالی -

 .همکارهام همه چی رو خراب کنی حرفه ای باشی؛ فکر کردم اآلن که از ذوق دیدن من و و

 
 .آرشا این رو می گفت، خونش برام حالل بودای خدا! ببین کار ما رو؛ اگه اآلن 

 :گفت و کرد صدا رو من بعد از عوض کردن لباس ها، آقا علی

 !محمدی خسته نباشید خانم -

 ممنون آقا علی! واقعا افتخار بزرگیه -

 برای من ،کارگردان کار کشته ای مثل شما

 .رو مالقات کنم

 کار یه کردم فکر اوندم، اینجا  نیستم؛ اولش وقتی با پیشنهاد روزبهلطف دارید شما! راستش من اصال اهل حاشیه  -

 !شد عوض نظرم دیدم، رو شما بازی وقتی ولی بره سر حوصله

 
 !بزنید؟ حرف تر واضح میشه آقا علی -

انس با بله! من برای فیلم جدیدم به یه بازیگر نیاز دارم؛ می خواستم از یه آدم مشهور استفاده کنم ولی خوب انگار ش -

 .همراهی کنی شما یار بوده. می خوام توی سریال جدیدم، من و گروهم رو

 انگار دیگه هیچ صدایی نمی شنیدم؛ فقط

 جدیدم سریال تو خوام می" اون یه جمله که

 توجه خدا امروز انگار رسیدم؛ می سالم ده آرزوی به داشتم یعنی. شد می اکو سرم تو هی "همراهی کنی. من و گروهم رو

 .خاصی به من داشت

 با تکون دادن دست آقا علی، به خودم

 .اومدم

 منه؟ با گوشتون محمدی خانم -
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 !بفرمایید بل... بله... -

 می دونید بازی تون یه جور خاصی نابه؛ -

 عشق مثل می شه. انگار با عشق داره انجام

و عشقی که شما به این کار دارید؛ حتما زود بر  یه مادر به فرزندش، البته اشکالتی هم دارید که مطمئنم با این پشت کار

 طرف می کنید. راستی! اینجا یه هتل خوب می شناسید، ما چند روز اونجا باشیم؟

 
 اونم زود به مامان اس ام اس دادم که اجازه میدی چند نفر رو خونه دعوت کنم؛

 .فت باشهپرسید کین؟ منم گفتم دوست هام. مامانم از اون جایی که مهمون نوازه، گ

 .رفان خونه مامان اینام برای تماشای تئاتر اومده بودن ولی زود

 
 .شن می خوشحال خانوادم بفرمایید؛ ما منزل تون تیم و شما آقا علی -

 .نه، مزاحم شما نمی شم -

 .چه مزاحمتی! یه کلبه درویشی خوشحال می شیم بیاین -

 .ایماختیار دارین، باشه پس ما بعد از دیدار مردمی می -

 .میام شما پیش اینجا، از بعد هم من نباشید؛ نگران اومد پیش مشکلی اگه بلده، رو آدرس آقا روزبه -

  

 .بودم کرده کار بس از اومد نمی باال نفسم خسته و کوفته وارد خونه شدم؛

 :بابا گفت من جلب شد. صدای مامان اینا می اومد؛ سالم بلندی دادم که توجه همه به

 خواد می د اومدی؛ بیا آقا علیخوب ش -

 .باهامون صحبت کنه

  انداختم آرشا طرف معلوم، کیفم رو طبق

 مامان مواجه شدم؛ بله باز که باچشم غره

 .منم آبروریزی کردم

 .کرد زدن حرف به شروع کنار بابا نشستم و آقا علی

 .ون توی سریال جدید من بازی کننخب آقای محمدی! من با دخترون هم توی تئاتر حرف زدم؛ من می خوام ایش -

 دهن همه باز مونده بود، حتی روزبه! واال

 .من خودم هنوز تو شُکَم
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 :بابا باتعحب گفت

 خب راستش خیلی پیشنهاد غیر منتظره -

 ای بود. ببینید آقا علی راستش من از

 اینکه فاطمه بازیگر بشه از اولش مخالف

بیاد؛ اآلنم تصمیم گیری به عهده خودشه ولی اگه توی درس هاش اُفت کنه،  بودم و تنها شرطم این بود که معدلش باال

 .دیگه از طرف من اجازه نداره با شما همکاری کنه

 
 :گفت آرومی به آقا علی

 می کنم! خوب دخترم نظر خودت بله، درک -

 چیه؟

درس هام افت نکنم؛ بعدشم فیلم برداری می کنم و جلوی همه قول میدم تو  من که آرزومه، انگار هنوز خوابم. من قبول -

 .شما قرار دوماه دیگه شروع بشه که تا اون وقت امتحانات ما تموم شدن

 

 .بسیار عالی دختر! خیلی با اراده هستی؛ مطمئنم در آینده خیلی پیشرفت می کنی -

 .ممنون -

 
 نشسته بودن و ماهم یه طرفن پذیرایی. آرشا باتعجب بزرگترها یه طرف سالن

 :گفت

 !این کیفت داری، اینقدر سنگینه؟ چی تو -

 شیشه یه اون تو آخ، آرشا مراقب باش ها! -

 مارمولک دارم؛ با هزار زحمت با کمک ثنا

 .گرفتیم

 :گفت و زد پیشونیش به نازی

 کردی؟ چیکار رو اونا اون سری قوباغه داشتی؛ -

  .پخش طبیعت شد اداز طرف مدرسه رفته بودیم اردو؛ اونجا افت اونا که تو -

 

 :گفت مهشید باتعجب

 نمی ترسی؟ -
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 :من آرشا جواب داد به جای

 که پیش این درس پس میدن. یه بار با این محدثه یه مار گرفته بودن؛ تازه واال ما باید از این بترسیم! مارمولک و قوباغه -

 .ولم نمی کردن

 :گفتن همه باهم

 !چی؟ مار؟ -

 :بالحن تحدید آمیز گفتم

 !پیاده کنم نکن روش آموزشی دهه شصتی ها رو روت آرشا کاری -

 عه، فرزندم خشونت تا کی؟ -

 .گذاشت آرشا دهن یرو ؛ محی هم لطف کرد دستش روآرشا گرفتم کال قید آبرو و حفظ ظاهر رو زدم و بیشگونی از

 ا با زورثن با بودن؛ مارمولک دوتا. گذاشتم میز روی شیشه ای حاوی مارمولک ها رو

 .اون دوتا رو بگیریم تونستیم

 گوشیم شروع به زنگ زدن کرد. نگاهی به

 .نگاه کنم رو میده بتونم جومونگ کوک کرده بودم تا وقتی کردم؛ ساعت گوشی روگوشی

 :گفت و زد پیشونیش روی محدثه

  گور شروع شد؛ باز این جومونگ گور به -

 .می گیره باز دوباره این فاطی رو جو

 :روزبه باچهره درهم گفت

 
 .جومونگ رو دیدی، هنوز یادمه؛ این آرشا بیچاره رو می خواستی اعدام کنی آخرین باری که -

 :نازی با تاسف گفت

 !باز آبروریزی بار آوردی؛ اون سری بس نبود با اون تیر کمونت هی به ما تیر پرتاب می کردی -

 رو کمون تیر برداشت ثنا اون بعد دادین، می فوش من به بعد بهتون می خورد،اون سری خیلی باحال بود؛ همه ش تیر  -

 .کرد قایم

 کردم و باهیجان مشغول تلوزیون دو روشن

 .جومونگ شدم تماشای تنها عشق زندگیم

 اولین بار که این قسمت جومونگ رو دیدم نه یا هشت سالم بود؛ اینقدر عر زدم که

 .هانگار اون شوهر منه و کشته شد
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 این قسمت همون جایی بود که جومونگ

 بود رفته اسب با گم شده بود و سوسانو

 .گریه می کرد دنبالش و داشت

 
 !بیچاره سوسانو -

 :گفتم باحرص و بزگردوندم یاشار سمت سرم رو

 غلط کرده با تو بیچاره شده! کثافت میگه من باور ندارم جومونگ مرده، بعد میره با -

واج می کنه؛ حاال خوبه بهش می گفت برادر، آخر باهاش ازدواج کرد. بیچاره جومونگ وقتی شنید اون برادر اوته ازد

 .سوسانو ازدواج کرده، روحیه اش داغون شد

 
 :یاشار باترس گفت

 من غلط کردم با آرشا! سوسانو بیچاره -

 .نیست؛ جومونگ شما هم خیلی لقای باشخصیت و مهربون و باگذشتیه

 
 :فتآرشا باچشم غره گ

 .مایه می زاری، بی تربیت تو غلط می کنی از من -

  .خفه میشد من بتونم جومونگ رو ببینم -

 آدم آخه داره سویا رو نجات میده؛ عشقم

 .بره قربونت ثنا شه، فدات یاشار چه قدر مهربون، چه قدر بامحبت،

 

 :روزبه باتعجب گفت

 !نی می کنیقربا اینطوری رو نفر چند داری جومونگ یه خاطره به -

 :باشدت سرم رو برگردوندم و گفتم

 !اون جومونگ نیست؛ اون جومونگه -

 .بشه فداش محی آخ، .اسطوره است؛ عشقه، دلیل زندگیه

 :روزبه باتعحب گفت

 !من دیگه حرفی ندارم -

 .اشتماتاق همه رو بهشون نشون دادیم؛ منم قرار بود تا صبح بیدار باشم و درس بخونم، چون امتحان ریاضی د
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 .رفت خودشون خونه آقای وارسته و غفاری توی یه اتاق ساکن شدن. محدثه اینا هم رفتن خونشون؛ یاشارم،

 .رفتن اتاق یه توی فرناز راهنما و مهشید جوادی و حدیث چهره پرداز و زهرا دباغیان

رج رفت؛ آخه خونه هانیه اینا و ک داشت، کرج بلیط هم آرشا. رفتن اتاق یه توی هم منش خسرو و محمود و روزبه و سعید

 .آرشا اینا تو کرج هست

. برن اتاق توی همه خواستن می خودشون رفت؛ خونه و اومد دنبالش اتاق فائزه و حنانه هم یکی بود. نازی هم باباش

 رفته که وارسته و غفاری آقای خودشون

 .بودن

 :بابا بالبخند گفت

 امیدوارم راحت بخوابید، اگه خوابتون -

 در بیداره؛ صبح تا برید فاطمه اتاق ،نبرد

 .اتاقشم میگم باز بزاره

 
 پوکر به بابا زل زدم؛ بیا اینم از بابای ما،

 .من قرار بود درس بخونم یا با بازیگر های محترم گپ و گفت داشته باشم

 :بالبخند زوری گفتم

 بله من تا صبح بیدارم؛ خوشحال میشم -

 .باهاتون حرف بزنم

 
 !جون جدت، تو راست میگیوجدان: آره 

 .وجدان از جلوی چشم هام اونور خفه شو

 .وجدان: بله چشم، می دونم اعصاب نداری خدافظ

 پدرم گفته طبق منم رفتن؛ اتاقشون اونا

 در اتاق رو باز گذاشتم و کتاب ریاضیم رو

 .انداختم زمین روی همراه کالسورم و جزوه هام و کتاب تستم رو

 
 می خونم ردم؛ همیشه دوست داشتم وقتی درسک خوندن درس به شروع

 !شلوغ و پر از کتاب و دفتر و برگه باشه. مریض بودم دیگه دورم



 

 

فاطی مقاره کاربر نودهشتیا_های شیطونوروجک   WWW.98IA3.IR 192 
 

ته چیپس و یه بسته موهام رو باالی سرم جمع کردم؛ پنچره اتاق رو باز گذاشتم و از کمدی که توش آذوقه داشتم، یه بس

 .نم یا تلوزیون تماشا می کنمتخمه و لواشک برداشتم. معلوم نیست دارم درس می خو

 کنار اتاقم توی دیوار پوستر جومونگ بود؛

 !جنگه اتاق کنار اونم پوستر پرسپولیس بود، یعنی معلوم نبود اتاق چیه، اتاق پرسپولیسی، اتاق بازیگری،

 :به جومونگ نگاه کردم و گفتم

 .چیپس بخور خوشمزه ست جومونگ دارم درس می خونم، می خوای بیا به توهم یاد بدم؛ اصال بیا -

 
 زنی؛ می زر وجدان: خاک تو سرت فاطمه! یعنی خاک تو سرت، داری با یه تیکه کاغذ

 !بتمرگ درس بخون، خاک تو سرت گاو

 
 .کردم خوندن درس به وای وجدان خوب شد اومدی؛ خود درگیری با خودم رو تموم کردم و شروع

 .ا صبح بیدار باشم و درس بخونم، چون امتحان ریاضی داشتماتاق همه رو بهشون نشون دادیم؛ منم قرار بود ت

 .رفت خودشون خونه آقای وارسته و غفاری توی یه اتاق ساکن شدن. محدثه اینا هم رفتن خونشون؛ یاشارم،

 .رفتن اتاق یه توی فرناز راهنما و مهشید جوادی و حدیث چهره پرداز و زهرا دباغیان

 و اینا هانیه خونه آخه رفت؛ کرج داشت، کرج بلیط هم آرشا. رفتن اتاق یه توی نش همم خسرو و محمود و روزبه و سعید

 .هست کرج تو اینا آرشا

. برن اتاق توی همه خواستن می خودشون رفت؛ خونه و اومد دنبالش اتاق فائزه و حنانه هم یکی بود. نازی هم باباش

 رفته که وارسته و غفاری آقای خودشون

 .بودن

 :د گفتبابا بالبخن

 امیدوارم راحت بخوابید، اگه خوابتون -

 در بیداره؛ صبح تا برید فاطمه اتاق نبرد،

 .اتاقشم میگم باز بزاره

 
 پوکر به بابا زل زدم؛ بیا اینم از بابای ما،

 .من قرار بود درس بخونم یا با بازیگر های محترم گپ و گفت داشته باشم

 :بالبخند زوری گفتم
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 رم؛ خوشحال میشمبله من تا صبح بیدا -

 .باهاتون حرف بزنم

 
 !وجدان: آره جون جدت، تو راست میگی

 .وجدان از جلوی چشم هام اونور خفه شو

 .وجدان: بله چشم، می دونم اعصاب نداری خدافظ

 پدرم گفته طبق منم رفتن؛ اتاقشون اونا

 در اتاق رو باز گذاشتم و کتاب ریاضیم رو

 .انداختم زمین روی تستم روهمراه کالسورم و جزوه هام و کتاب 

 
 خونم می درس وقتی داشتم دوست همیشه کردم؛ خوندن درس به شروع

 !شلوغ و پر از کتاب و دفتر و برگه باشه. مریض بودم دیگه دورم

موهام رو باالی سرم جمع کردم؛ پنچره اتاق رو باز گذاشتم و از کمدی که توش آذوقه داشتم، یه بسته چیپس و یه بسته 

 .تخمه و لواشک برداشتم. معلوم نیست دارم درس می خونم یا تلوزیون تماشا می کنم

 کنار اتاقم توی دیوار پوستر جومونگ بود؛

 !جنگه اتاق کنار اونم پوستر پرسپولیس بود، یعنی معلوم نبود اتاق چیه، اتاق پرسپولیسی، اتاق بازیگری،

 :به جومونگ نگاه کردم و گفتم

 .می خونم، می خوای بیا به توهم یاد بدم؛ اصال بیا چیپس بخور خوشمزه ست جومونگ دارم درس -

 
 زنی؛ می زر وجدان: خاک تو سرت فاطمه! یعنی خاک تو سرت، داری با یه تیکه کاغذ

 !بتمرگ درس بخون، خاک تو سرت گاو

 
 .مکرد خوندن درس به وای وجدان خوب شد اومدی؛ خود درگیری با خودم رو تموم کردم و شروع

  

 :شد بلند مهشید صدای در، صدای بند پشت !شبی صدای تق تق در بلند شد. وا، کی بود نصفه

 بیاییم؟ داخل میشه فاطمه خانم -

 .بله، یه چند لحضه صبر کنید -
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 نداشتم حوصله بود اوقاتی از یکی االنم باشم؛ لی شلوار با خونه تو یا برخی اوقات عادت داشتم با شلوار لی بخوابم

 کردم؛ سر رو مشکیم شال و س هام رو عوض کنم. سریع مانتو مشکیم رو از چوب لباسی برداشتم و پوشیدم لبا

 .بود کرده مرتب رو اتاق مامان خداروشکر

 :گفتم از جام بلند شدم و بالبخند

 .داخل بفرمایید -

 مهشید وارد شد و پشت سرش روزبه و سعید و محمود و زهرا دباغیان و فرناز

 .ارد اتاق شدنو حدیث و

 برگه های که روی زمین پخش شده بودن

 از بود ثنا خورد؛ زنگ گوشیم موقع همون .نشستم کنارشون منم نشستن؛ رو یه جا جمع کردم و بچه ها روی زمین

 .بود زده زنگ واتساب

 :بالبخند گفتم

 اجازه هست من گوشیم رو جواب بدم؟ -

 :مهشید بالبخند گفت 

 .بدیناختیار دارین، جواب  -

 :تماس رو وصل کردم که ثنا گفت

 شب نصف تا که باز چطوری؟ سالم جغد -

 !بیداری

 خفه شو بابا، دارم درس می خونم؛ فردا -

 باید برم امتحان بدم، اولین امتحان ترم

 .دومه

الیت خی جومونگ اون با داری باز شده؛ شروع ذهنیت های درگیری خود باز ارواح جدت! اآلن داری درس می خونی! -

 !حرف می زنی یا داری با اون وجدانت حرف می می زنی

 
 درباره جومونگ من درست صحبت کن؛ -

 .فردا می گیرم لهت می کنم

 خوب دیگه، وقتم رو نگیر؛ کاری نداری بری بمیری؟ -

 االن برای چی زنگ زدی، اونو بگو؟ -
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 ه بریم؛ میای؟کاف آهان آره، می خواستم بگم فردا با بچه های تئاتر، می خواییم -

 .بزار بهت خبر میدم؛ می تونی بری بمیری -

 
 .گوشی رو قطع کردم. کل کتاب رو تموم کرده بودم، فقط چند تا تست مونده بود

 :مهشید بالبخند گفت

 می خوایین گرافیک بخونین؟ -

 .باالست سنم کنم می احساس نزنید؛ حرف رسمی من با اینقدر نه، می خوام تجربی بخونم. شما هم -

 :روزبه گفت

 .برات سخت نیست؛ هم تجربی سخته، هم بازیگری -

 .نمی شه عشق باشه، هیچی سخت -

 :محمود باخنده گفت

 .اوه بله، درست میگی -

 باید شبی نصف آخه گوشیم دوباره زنگ خورد. این دوست های من جغد شده بودن؛

 .مرگشون رو بزارن ولی دارن با من مکالمه می کنن کپه

 
 :نگین بود. تماس رو برقرار کردم

 سالم فاطی، چطوری؟ -

 می ریزم تو مدرسه خونت رو نگین فردا -

 .عزیز دلم

 چت شد رم کردی؟ باز -

 !آخه عزیز من، نصف شبی زنگ زدی انتظار داری برات شعر یا الالیی بخونم -

 
 چون امتحان داشتیم، می دونستم بیداری -

 جرزه دیوار رددیگه؛ من تو رو نشناسم به د

 .می خورم

 .کارت رو بگو خوب، -

 .رفت شدیم بدبخت افتاده، چپ ما با هم میرزایی این دارم؛ استرس وای فاطی! امتحان ها قراره از استان بیاد، -
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 ببین نگین یه چندتا راه کار بهت میدم، -

 .می رسم، اصال غمت نباشه میرزایی هم خودم حساب اون

 .بگو ببینمراه کارهات رو  -

 ببین اون قسمت سفید مانتو هست که یه الیه دوخت نازک داره، بردار فرمول ها -

 رو اونجا بنویس یا جلد پاک کن رو دربیار

 خودکار مغز بعد بنویس، تقلب کاغذ نازک الیه یه بیار در رو خودکار مغر یا بنداز، جاش سر تقلب بنویس، باز جلد پاکن رو

 .بندازرو 

 
 .بای بینمت می فردا ؛برم من رم،گ دمت -

  زهرمار رو بای، کوفت و بای. فردوسی -

  کند که تو به خداحافظ سی سال جون

 .خداحافظ گم شو !بگی بای

 
 بودنگاهم به بچه ها افتاد؛ دهنشون یه متر باز

 از جلسه امتحان بیرون اومدم و کتاب

 .خورد نگین سر تو که ریاضیم رو باال پرت کردم

 :نامردی نکرد و کتابش رو سمت من پرت کرد؛ منم جاخالی دادم که دیدم نگین یکهو خشک شد با خنده گفتم نگینم

 .نکنید پرتاب چیزی من سمت شه نمی عبرت شما برا دادم جاخالی باز دیدی مردی؟ ها، چت شد -

 که به پست ما می خوره سالمنگین ولی خشک شده بود و تکون نمی خورد؛ باز جنی شد نمی دونم چه حکمتیه که اونی 

 .نیست

 !امتحان تموم شه از این مدرسه برین، بعد این اداهاتون رو شروع کنید بزارین -

 :گفتم و برگشتم مهدیلو خانم سمت یا قمر بنی هاشم! یا امام زاده بیژن!

 چند اصال نگین این ببخشید وای خانم! -

 .زنم روی کارهاش فکر کنه می حرف باهاش من. شده شلوغ خیلی وقت عوض شده؛

 نگین بیشگون ریز و نامحسوسی از من

 .گرفت
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 اون توی احساس کردم آهن داغ

 :گفتم نقطه ریختن. منم نامردی نکردم و

 !آخه زشته گیری؟ می بیشگون داری چی برای چی، یعنی کارها؟ این چی یعنی عه، زشته نگین  -

 :تاسف تکون داد و گفت روی از سری هم خانم. کرد عوض رنگ سریع نگین  

 نگین واقعا از تو انتظار نداشتم؛ من این -

 !کنی می پرت فاطمه سمت کتاب همه تعریف تو رو به عمت کردم، آخرشم این شدی،

 .رفت مدرسه ساختمون سمت به سری تکون داد و 

 
 نگین. شد دور ازمون مدتی بعد که خانم

 های به خون نشسته، نگاهم کرد و با چشم

 :گفت

 که جاخالی میدی؟ آره! من حساب -

 .تو رو می رسم که یه بار دیگه جاخالی ندی

 سرمون روی رو مدرسه حیاط. کرد دنبال رو من و نکرد نامردی هم نگینم گذاشتم؛ فرار به پا سریع موقعیت قرمز بود.

 .بودیم گذاشته

 .کنه درمانش که بردمش می روانپزشک پیش این نگین هم وحشی شده بود؛ باید

 
 :گفتمن رو گرفت و یه دونه توی کمرم زد و باالخره نگین

 !یعنی خونت برای من حالله، کشتمت فاطی -

  .زر نزن بیشعور، به من چه تو وحشی بازی در میاری -

 بگم؟ ام عمه به چی من بزنه، زنگ ام عمه به بره اآلن خانم -

 به عمت بگو، پس کی فاطی رو برای پسرت میگیری؟ -

 .ور همه ش داری مسخره بازی در میاریبیشع - 

 عزیز من مسخره بازی نیست که عمه ت -

 بگو بگیره؛ پسرش برای من رو می خواست

 !بیاد بگیره دیگه، بابا شوهر کمه می فهمی

 !بزرگ شدی ولی آدم نشدی -
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 .گرفتم می و می کردم باال پرت دوتایی خوشحال و خندان به سمت خونه حرکت کردیم. تو راه هی کتاب ریاضیم رو

  ورقه های کتاب مچاله شده بود؛ بعضی

 .ورقه هاش هم کنده شده بود

 :نگین باحرص گفت

 !فاطمه توروخدا آبرومون رو بردی، بس کن -

 .نه، من باید انتقامم رو از این کتاب بگیرم -

 .به درک! هر غلطی خواستی بکن -

 خوشحال و شاد وارد خونه شدم و باقی

 که چند تا برگ مچاله بود و مانده کتاب

  ولی چند تا برگ پاره شده، باال انداختم

 !نیومد پایین کتاب دیگه

 به اطراف نگاه کردم؛ همه نشسته بودن و

 .نازی با حالت پرخاشگری داشت به من نگاه می کرد

 حالت و دستش توی کتاب به نگاهم

 :گفت چشم هاش افتاد. آرشا کتاب رو از دست نازی گرفت و

 این چیه؟ -

 روی اسم به سالمتی کورم که شدی؛ نمی بینی کتاب ریاضیه! سواد که داری، -

 .جلد رو بخون

 !درصدیه هشتاد جانباز خودشم شده؟ دانشمند می دونم کتابه؛ چرا این جانباز  -

من تا  بعدشم می اومدیم، پرت کردم به نگین خورد؛ بعدش هی زارت زورت کتاب رو پرت کردیم، هیچی بابا داشتیم -

 این

 عذاب قبر رو پاره پوره نمی کردم که دلم

 .خنک نمی شد

 
 :روزبه کتاب رو از دست آرشا گرفت و نگاهی بهش انداخت و گفت

 واال سربازی که از جنگ برگشته اینطوری -

 !زخمی نمی شه که این کتاب اینطوری زخمی شده
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 .بیچاره دلم براش سوخت، مرحوم گناه داشت -

 ار نگاهم به آرشا افتاد، با تعجبتازه انگ

 :گفتم

 !اومدی؟ چرا پس مگه تهران نرفته بودی، -

 روز عروسی شادی و آرش مشخص شده؛ دیگه قراره توی میانه بگیرن، چون -

 .کنیم ریست و راست رو عروسی کارهای اومدیم پدر، مادر آرشم اهل میانه هستن،

 
 حاال کیه انشاهلل؟ خوب -

 .ینایه ماه دیگه ا -

 .عه خوبه پس -

 :گفت و کرد اینا روزبه سمت آرشا رو

 نگید که دلخور شما هم دعوت هستین. نه -

 خبردار اگه البته نشن، شما مزاحم زیاد کنیم، می هماهنگ ها مهمان با ما می شم؛

 .شدن؛ چون از قبل اطالع نمی دیم

 
 موافقتشون رو اعالم کردن روزبه اینا هم

 .و قرار شد بیان

 

 

 

 :محدثه باتاسف گفت

 .نمی دونم این چندمین باریه که داری ما رو اسکول می کنی ولی هر بارم اسکول می شیم -

 :روزبه سری تکون داد و گفت

 .بزرگترین دانشمند قرن ثبت بشید من که گفتم اصال شما باید به عنوان -

 .چه خوب که فهمیدید -

 

 !فاطی آدم باشمحکمی بهم زد که یعنی  نازی پست گردنی
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به کتاب ریاضی نگاه کردم؛ انگار پاره کردنش دلم رو خنک نکرده بود. به سمت حیاط رفتم و فندک خوش دست آرشا رو 

 با زدن حرف به شروع ها دیوونه مثل و گذاشتم زمین روی رو از جیبم درآوردم. کتاب رو که سر شرط بندی برده بودم

 .کردم کتاب

 هات رو بگو؛ قرارِ  خوب عزیزم، آخرین حرف -

تا چند دقیقه بعد با عزائیل مالقاتی با شکوه داشته باشی. ببین من اصال دلم نمیاد تو رو بسوزونم ولی خوب چیکار کنم، 

 .نه ساله دارم می خونمت؛ نمی دونمم به چه دردی می خوری

 

  خب، اآلن سوزوندی، سال بعد که ریاضی -

 از برای امسال سخت تره، مخصوصا که

 .ی خوای تجربی بخونیم

 
  به تو ربطی نداره؛ کتابم اینقدر زبون دراز، -

 !ریاضی سال بعد شیرین تره

 می شه بگی فرقش چیه؟ -

 !نکن درازی زبون بله، چون من به ریاضی تجربی عالقه دارم. خیلی دوسش دارم؛ تو هم -

 
 !ها چی شد؟ -

 چی خوردم؟ وایسا ببینم مگه کتابم حرف می زنه! چند دقیقه پیش من

 .وجدان: سرت درد می کرد، قرص سر درد خوردی

 وای وجدان بدبخت شدم؛ نکنه به جای قرص سر درد، قرص دیگه ای خوردم؛

 !مگه کتابم حرف می زنه

 آروم با فندک، کتاب رو جا به جا کردم و

 :گفتم

 دارین چطوری شما! کتاب آقا یا خانم -

 !حرف می زنین

 ت سرت روپش برگردی اگه لطف کنی و -

 !نگاه کنی، میبینی چطوری دارم حرف می زنم

 
 برگشتم به پشت سرم نگاه کردم که با قیافه قرمز مانند روزبه مواجه شدم. ای
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 شدت این با! خدایا وای، باز سوتی دادم؛

 که من دارم سوتی میدم، ژاپن داره برق

 .تولید می کنه

 .خندید مردونه آروم و نشست زمین روی روزبه از شدت خنده،

 خدایا خنده هاشم شیک و باوقار و آقا

  منشانه بود. حاال اگه من یا آرشا بودیم،

 عین اسب می خندیدیم. اینجاست که میگن

 ♡...!اگر پادشاه بودم خنده ات را سروده ملی می کردم♡

 واال اگه خنده های ما رو سرود ملی می کردن، توی مراسم های اهدای جوایز

 .احترام، یه دل سیر می خندیدنالمپیک ملت به جای 

 
 به روزبه زل زدم، شاید از این خنده های 

 این! خدا ای. کرد سوختن به شروع کتاب و گرفتم کتاب زیر خوشگلش دست برداره. دیدم بیخیال نمی شه فندک رو

 .شدم می ذوق خر داشتم نگیر؛ ما از رو ها شادی

 کردی کتاب داره حرف واقعا احساس -

 !می زنه؟

 نخیرم، شما همچین فکری کردین؟ -

 .بزنم حرف متشخص آدم یه مثل یا باشم ساکت تونم نمی دقیقه دو فقط دقیقه دو بیا من باز سوتی دادم؛

 
 .کنید ول رو نوا بی کتاب اون حاال فاطمه خانم -

 .نه، اصال من باید از این بیشعور انتقام بگیرم -

 .روزبه خندید و به سمت خونه رفت

 بعد_ماه_یک

 
 لباس یه بودیم؛ لباس دنبال صبح از. انداختم مبل روی خسته و کوفته خودم رو

 کم نونت نگرفت؛ مختلط عروسی هامون خانواده ما هم نیست بگه آرش جان، درست و آبرومند پیدا نمی شد. آخه یکی

 .بود چی دیگه گرفتنت مختلط عروسی بود، کم آبت بود،
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 گیرمجو منه. بشه شروع جدید سریال برداری فیلم عروسی، بعد روز چند و امشب از تهران، میانه بیان روزبه اینا قرار بود

 .داشتم ذوق جدید، سریال برای اآلن از

 خوب خیلی بودم؛ شده خسته خیلی روز، چند این توی واقعا گذاشتم؛ هم روی سرم رو به مبل تکیه دادم و چشم هام رو

 .شدن تموم امتحانام شد

 .ایه ای باالی سرم احساس کردم؛ چشم هام رو که باز کردم، با قیافه ترسناک و میمونوار آرشا مواجه شدمس

 :خودش رو کنار من پرت کرد و گفت

 چرا پنچر شدی؛ عین پالستیک پخش مبل شدی؟ -

 !آرشا زر نزن -

 .مرسی قانع شدم -

 .که دوست ندارم دلخور شه آرشا یه وقت با من صمیمی میشی، هانی ناراحت نشه! می دونی -

 تو و من صمیمیت به فاطی دیوونه شدی یا مغزت تکون خورده؟ هانی کی - 

 .هستی من خواهر مثل تو میدونه خودش اون گیر داده؟

 !یعنی واقعا تو دوسش داری؟ -

 .معلومه که دوسش دارم -

 اونم دوست داره؟ -

 کارهایی یه هم هایی وقت یه. داره دوسم میشه باورم کارهایی می کنه،نمی دونم؛ این تنها مشکل منه. یه وقت هایی یه  -

 .بینه می برادر چشم به رو من کنم می فکر که میکنه

 

 بعدا راجبش مفصل حرف می زنیم؛ بچه -

 .ها دارن میان

 
 !فاطی احساس می کنم رو فرم نیستی -

 .نه خوبم -

 .می کنی تعریف برام مفصل بعدا! بزنی گول تونی نمی من رو -

 صدای زنگ در به صدا دراومد؛ حتما بچه

ها بودن. مامان در رو باز کرد؛ پشت بندش علیرضا، سروش، حدیث، مهشید، سعید، روزبه، فرناز و محمود، زهرا دباغیان 
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ها  بچه به داشتم مبلبودم، پخش که همونطور باز، دهن و باتعجب اومد؛ خونه توی وارد خونه شدن. کنار سعید هم یه نفر

 .نگاه می کردم؛ ناموسا یه روز فکر نمی کردم اینقدر بازیگر رو یه جا ببینم

 :بهرام افشاری با لبخند با همه سالم و احوال پرسی کرد و سعید گفت

 
 ببخشید آقای محمدی! ما یه مهمون هم با خودمون آوردیم؛ چون توی سریال جدید -

 .هست، گفتیم دیگه با خودمون بیاد

 

 :لبخند مردونش گفتبابا با 

 اختیار داری سعید جان. خونه خودتونه؛ -

 .باعث افتخاره

 .شما لطف دارین -

 
 با سوزشی توی پهلوم، می خواستم داد بزنم که با چشم غره مامان جان مواجه

 شدم. باچشم و ابرو اشاره کرد که عین

 .و با همه سالم و احوال پرسی کردم ماست، پخش مبل نشو. موقعیتم رو درک کردم و عین آدم از جام بلند شدم

 
 :سعید با خنده گفت

 محصل نمونه! امتحانات تموم شد؟ -

 .بله جناب بزرگ -

 :از اون ور محمود گفت

 تو چندتا امتحان تونستی تقلب کنی؟ -

 .تو همه ش یا تقلب کردم یا رسوندم -

 به تقلبت افتخارم می کنی؟ -

 نه؟بله! تو این زمان کی می تونه تقلب ک -

 
 :روزبه با خنده مردونه ای گفت

 چندتا کتاب آتیش زدی؟ -

 .همه ش رو توی حیاط، سر یکیش هم موی آرشای بدبخت هم سوخت -
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 :محمود گفت

 !آرشا برات طلب صبر می کنم -

 
 .صدای خنده همه از این صحبت های بین ما بلند شده بود؛ چه خوب بود بهرام هم بود

 نگفتن ولی میان دیگه ساعت چند تا گفتن و رفتن بیرون بودیم؛ چند دقیقه پیش مامان ایناطبق معمول دور هم نشسته 

 .میرن کجا

 
 .بود هم توی هاش اخم و بود کرده گوشی توی آراد نصف کلش رو

 پس گردنی محکمی بهش زدم؛ دماغش با گوشی یکی شد. با خشونت به من نگاه

 :کرد و گفت

 .آخه تو آدمی می کنی؟ فقط بگو چرا یکهو رم -

 رفتی؟ گوشی اون توی ته تا چرا حاال نه، تو آدمی! -

  بقالی؟ شما ببخشید: گفتم بهش بود، گذاشته ترازو ایمجوی بیو تو دختره واال یه -

 .گفت: خاک تو سرت! دانشجوی حقوقم

 .واقعا از درک نسل جدید عاجزم

 :پوکر به آراد زل زدم و گفتم

 نه، بگو چرا اینقدر خنگی؟ناموسا چرا اینقدر خنگی؟!  -

 بچه ها بهراد کو؟ راستی

 
 :محدثه از اون ور گفت

 .با بابا اینا رفت -

 .بود آشوب دورنم ولی شدم بیخیال  بره؛ بیرون نگران شدم. امکان نداشت بهراد جمع ما رو ول کنه و همراه مامان اینا

 
 :گفت و زد پیشونیش به آراد با دست محکم

 !آلنن درس می خونن؛ آخهخیلی خوبم شد نمرهناموسا بچه های ا -

 
 :با خنده گفتم
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 .کارنامه در زمان ما: بیست، دوازده، ده، مردود -

 
 .کارنامه در حال حاضر: خیلی خوب، خوب، قابل قبول، نیازبه تالش بیشتر

 
 ...!!کارنامه سالهای آینده: مرسی ناناز، عزیزم داشتی می ریدی، ریدی گلم، نرینی آب قطعه

 بچه ها از خنده پخش زمین بودن. بهرام 

 :گفت

 .بودن اونم که همه زیر پانوزده -

 :باخنده گفتم

 .چه عجب آقای افشاری یه صحبتی کردین -

 :سعید رو به بهرام کرد و گفت

 .داداش گفته بودم پروعه ها! این یه نمونه از کارهاشه -

 عه آقا سعید! یعنی چی؟ من کجام پروعه؟ -

 .نبود که دیدم بنده خدا حرف نمی زنه، گفتم شاید معذبهکاری  اینم

 :آرشا دهنم و کج کرد و گفت

 !تو راست میگی -

منم دهن آرشا رو کج کردم. دعوای ما باال گرفت؛ دست انداختم و موهای آرشا رو کشیدم، اونم یکی از بافت های من رو 

 .کشیدگرفت و 

 :گفت نازی با دست به صورتش زد و

 ا هم دیگرو کشتن؛ یکی این دوتااین دوت -

 .رو از هم جدا کنید

 :آراد با خونسردی گفت

 .کاریت نباشه؛ اینا اآلن یا همدیگر رو می کشن یا خودشون خسته می شن -

 :نازی پوکر به آراد زل زد و گفت

 !یعنی منطقت توی حلقم -

 :آرشا گفت

 !شتمتتا سه می شمارم، بعد دوتایی ول می کنیم؛ ادا در بیاری ک -
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 خفه شو! عین کواال چسبیدی به موهای -

 .نمی کنی من ولم

 :دوتایی شروع کردیم به شمردن

 ...!یک -

 ...!دو -

 ...!سه -

  موهای باچندش موهای هم دیگرو ول کردیم؛ چنگه ای از موهام دست آرشا بود.

 :گفت و من رو باال آورد

 !نچ نچ، موهاش رو ببین؛ چندشم شد -

 .می زنم با برف سال بعد برگردی گمشو ها؛ برو -

 
 :گفت و انداخت ما بحث میون روزبه خودش رو

 !چه خبرتونه بابا! موش و گربه اندازه شما جنگ نمی کردن؛ انگار به خون هم تشنه اید -

 
 :محی خندید و گفت

 .آقا روزبه به نظرتون اینا خیلی کشته و مرده هم هستن؛ معلومه که به خون هم تشنه ان دیگه -

 
 .صدای خنده جمع بلند شده بود

 .ساعت دوازده شب بود ولی خبری از مامان اینا نبود؛ معلوم نبودن ما رو پیچوندن کجا رفتن

 .کردم؛ به به، مامان جان! بستی گرفتهبه سمت آشپز خونه رفتم و در فیریزره رو باز

 .پذیرایی رفتم سمت به و کردم خالی سینی توی کل بستنی ها رو که سی تا اینا می شد

 :سینی رو وسط گذاشتم و گفتم

 اگه کنید؛ حمله ها بستنی به قوم مغول! -

 !نیایید تنها همش رو می خورم ها

 بعدم جلد یکی از بستنی ها رو باز کردم

 .و یه گاز بزرگ بهش زدم

 :گفت آرشا و محی و هانی و آراد و یاشار هم بدون تعارف، مثل همیشه کنار من نشستن. بهرام پوزخند
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 آخه مگه شما می تونید کل این بستنی ها رو بخوردید؟ -

 :یاشار با خنده گفت

 .دقیقه بیست توی اونم خوردن؛ تایی سه رو بستنی تا چند روز پیش آرشا و فاطی و محی، سی و پنج -

 :مهشید باتعجب گفت

 !نه -

 :باخنده گفتم

 !آره -

 :فرناز راهنما باحیرت گفت

 !ان رجیماعذو به اهلل من شیط -

 :باخنده گفتم

 .جون، معموال این دیالوگ آرشا و نازی هستش؛ حاال به دیالوگ های شما هم اضافه می شه فرناز -

 ما دیدن که ها بچه زدم؛ بستنی به بزرگی گاز معمول، طبق و کردم باز رو دیگه بستنی یه و انداختم دور جوپ بستنی رو

 .بستنی برداشتنخوردن بستنی شوخی نداریم، نفری یه  تو

 
 :نازی باتاسف گفت

 ببین همه اینا به کنار، چطوری گاز به این -

 نمی زنی؟ می زنی و یخ به بستنی بزرگی

 :هانی باخنده گفت

 جون! این آدمه ازش سوال انحرافی می پرسی؟ آخه نازی -

 :با دهن کجی گفتم

 !خوبینه! تو  -

 
 :با تفکر گفتم

 !بچه ها؟ -

  بودیم، انقدر عاشق خرحمالی بودیم؟حاال چرا بچه 

 !گرفتممن یادمه سر اینکه گچ و تخته پاکن کالس رو ببرم خونه با چند نفر کشتی می



 

 

فاطی مقاره کاربر نودهشتیا_های شیطونوروجک   WWW.98IA3.IR 208 
 

 .آویز کنمیه بارم نزدیک بود سر مبصر شدن خودم رو حلق 

 
 :آرشا باخنده گفت

 ولی چون من خیلی شلوغ بودم، همیشه -

 .مبصر بودم

 .؛ حتما کلی هم همکالسی هات رو تحدید می کردیمن ذات پلید تو رو می شناسم -

 

 کجا فهمیدی؟ از -

 .خاک تو سرت! من تو رو بزرگ کردم -

 :آراد باخنده گفت

 .عجیب بود؛ بچگی سیبیالمون رو نمی زدیم. من خودم فک می کردم سیبیل فابریکا رو بزنم، بابام ناراحت می شه -

 !دی پسرمش کیوی شبیه یبار برام تیغ خرید گفت بزن؛ 

 .نکن کم ما سر از رو جمع این سایه! خدایا. بره هوا روی خونه از شدت خنده کم بوده بود

 .کنار بهرام نشسته بودم و داشتم بحث می کردم؛ اصال از اول آبمون توی جوب ن می رفت

 .بابا بلند شد بره چایی دم کنه؛ زرنگیش گل کرده بود

 :بابا از اون ور گفت

 ت؟قوطی چایی کجاس -

 :مامان گفت

شما مردها توی عمرتون نمی تونین چیزی رو به تنهایی پیدا کنید! چایی تو کابینت ادویه هاست، تو قوطی کاکائو که 

 .روش نوشته نمک

 :گفت و زدم زل مامان به پوکر

 !یعنی اگه آمریکا تو رو می برد تو برنامه ریزی ارتش، اآلن آمریکا حاکم کل دنیا می شد -

 
 :غره رفت و گفت مامان چشم

 .تو سیاست های ما زنا دخالت نکن -

 
 .غیر مستقیم گفت خفه شو بتمرگ سر جات قشنگ بهم
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 :بهرام گفت

 .به سنتون نمیاد اینقدر شلوغ باشید؛ خدا به داد ما سر کار برسه -

 شما نگران کار نباشید؛ من خودم حواسم -

 .هست

 .سر کار مشخص میشه -

 .روز هستمبی صبرانه منتظر اون  -

 :آرشا با فکر گفت

 .آقای افشاری یکم دیگه پیش بره فکر کنم این قاطی کنه، دچاره قتل عمد بشه -

 
 :با کالفگی گفتم

 شده دچار عمد قتل به بودی افشاری آقای جای تو اآلن نکن اگه آرشا شک -

 .بودم

 
 :روزبه باخنده گفت

 !بهرام داداش بهتره ادامه ندی -

 روزبه رو بدم که هانی ازخواستم جواب 

 :خنده ترکید. بعد از اینکه یه زره گذشت گفت

دختره تو اینستا می خواست تولد باباش رو تبریک بگه؛ میگه بابام مردی برای تمام فصوله. یکی اومده زیر پستش  -

 !برامون دنبال غذا می گرده نوشته؛ انگار بابای ما پاییز و زمستون رو توی غار می خوابه، هوا که گرم میشه بیدار میشه

 
 :با خنده گفتم

 شیرین پست گزاشته بود؟ -

 :هانی گفت

 آره، چطور؟ -

 :از خنده ترکیدم و گفتم یکهو

 .اون منم با پیج فیک براش کامنت گذاشتم -

 :محدثه با تاسف گفت
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 .خاک تو سرت، یعنی تو آدم نمی شی دیگه، آخر تو حسرت آدم شدن تو می میرم -

 
 .ید دلش جوون باشه کودک، درونش فعال باشهآدم با -

 :گفت بهرام

 .مونده مشخصه! کودک درون شما تو پنج سالگی بله -

 !سالشه پنجاه درونت کودک که شما مثل نه سالشه، باز خوبه کودک درون من پنج -

 .بهتر از اینکه هی بهم شلوغ -

 .نشست بد شد خاندان نوبتش گم شد اصال شما آقا، متین اصال پسر حضرت نوح بود؛ اون با من -

 
 :گفت و پرید ما بحث وسط زهرا دباغیان

 .کنید می تخریب رو دیگه هم هی بسته بابا، چه خبر تونه؛ -

 .با صدای زهرا هر دومون ساکت شدیم

  اعصابم شدید خورد بود؛ هیچکی تا حاال

 .کردم بحث باهاش بس از شد تموم انرژیم کرد؛ تخریب رو من امروز قشنگ بهرام این اینقدر با من کلکل نکرده بود.

 .کل وسیله ها برای عروسی رو گرفته بودم؛ من که کال تکمیل بودم

. مون دیگه تکمیل شد صدای زنگ در بلند شد؛ مامان در رو باز کرد. خانواده آقای جوادی وارد خونه شدن؛ به به! جمع

 .بالبخند بلند شدم و بهشون خوش آمد گفتم

 :گفت نفس راحتی کشید و غرعلی اص

 .بنده خداها به دست تو کشته بشه فکر می کردم دفعه بعد که بیام، یکی از این -

 .، یه ملت رو از شرت خالص کنمنه عزیز، صبر کردم تو بیای که تو رو بکشم -

 .مرسی که اینقدر رک حرفت رو زدی -

 .چه حرفیه خواهش می کنم، این -

 :گفت روبه ما دخترهاهمگی نشستیم. مامان 

 .بیاد قیافتون روی شب زود بخوابید ها؛ فردا براتون وقت آرایشگاه گرفتم برید بلکه دو هزار -

 من اینقدر چرا عجبم در اصال زدم؛ زل مامان به پوکر .شد پرت پایین مبل رو از هم آرادم آرشا و یاشار از خنده ترکیدن،

 .داره دوست رو
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 :کردم و گفتمبا حرص به آرشا نگاه 

 .صدای خندت بلند شه دست هام رو می ندازم دو طرف صورتت، دهنت رو جر میدم تا دیگه نتونی بخندی -

  .آرشای بیچاره سریع خندش رو خورد و صاف نشست

 :روبه مامان گفتم

 !مرسی که اینقدر ما رو دوست داری؛ اصال این حجم از محبت تو رو کجای دلم بزارم -

 ای رفت و به سمت آشپزمامان چشم غره 

 .خونه رفت

 :علی اصغر خم شد و توی گوشم گفت

 جا ایرانه، ژاپن که نیست سامورایی این -

 !ایجوری آرشای بدبخت رو تهدید می کنی

 .علی اصغر اشتباه نکن، واسه یه سامورایی همه جا ژاپنه -

 .بودن زده زل دوتا ما به ب و اخمباتعج همه زدیم؛ خندیم زیر بلند صدای با دوتایی و زد زل من به پوکر

 قیافمون رو هزار دو مامان، قول به بریم؛ آرایشگاه بعدش تا به دستور مامان، حاظر و آماده، سر میز صبحانه نشسته بودیم

 .بیاد

 بود؛ شادی خانم خوشگل عروسی روز امروز بودن؛ صبحانه خوردن مشغول هام بچه. خوردم نفس لیوان شیر رو یک

 .میره زندگیش و خونه سر باالخره

 
 .مهمون هام کم و بیش تو خونه بودن؛ بقیه هم برای آرایشگاه یا خرید وسیله و اینا برای عروسی رفته بودن

 .بهرام روبه روی من نشسته بود. از قیافش معلوم بود دوست داره من رو همین جا دار بزنه

 وجدان: واال این حس رو همه نسبت به تو

 دارن؟

 لط کردن با تو، باز خودت رو وسط انداختی؟غ

 :گفتم ها بچه به و انداختم  شونم روی کوله ام رو

 .زود بخورید که بریم دیر نشه -

 :محی گفت

 .بریم بخوریم رو صبحونه هم ما اآلن بشین؛ اونجا دیر نمی شه. -
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 من اآلن کردن؛ عالف رو من این بیشعورها

 .حساب این ها رو می رسم

 :فتمبا تفکر گ

 آیا می دانید که تمساح از پروانه می ترسه؟ -

 آیا می دانید که قلب انسان، توی خواب یه دقیقه می میره؟

 آیا می دانیدکه خوردن سیب همراه چای، رشد انسان کم می کنه؟

 آیا می دانیدکه نخل از سنگه؟

 آیا میدانید که من نشستم دروغ میگم و شما باور می کنید؟

 بدهید؟ اید فحشآیا می دانید نب

 .است حرام دادن آیا می دانید فحش

 می دونین الک پشت بعد از سه ماهگی کجا میره؟

 
 .میره تو چهارماهگی

 .خدا شاهده فحش بدین دلخور می شم

 
 .بهرادخورد به چشمم و برگشتم خورد؛ چیزی بهم یه یکهو همه پوکر به من زل زده بودن.

 :با حرص گفت

 .دارن بچه یه اآلنن تو های همسن شو؛ بزرگ عزیزم شو بزرگ !میگه چی داره میگم منم .تو آدم نمی شی، نه!.. -

 :با لبخند گفتم

 .بکن خودت عزیزم همسن های تو نوه دارن؛ یه فکری برای -

 .داد خاتمه ما بحث به و برد بیرون محدثه دست من رو کشید و

 .فوق العاده بوداز آرایشگاه خارج شدیم؛ واقعا آرایشگر کارش عالی و 

 دم در آرایشگاه ایستاده بودیم تا باالخره

 خالص آوارگی این از بیاد دنبالمون یکی

 .شیم

 بود قرار هم اینا نگین و اینا نازی و اینا ثنا باالخره ماشین بابا جلوی پامون توقف کرد و من، محی، هانی سوار شدیم.

 .بیان هاشون مادر پدر، همراه
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 !بیخیال که موهاممم .بندازم هام شونه روی بود و الزم نبود شال خداروشکر لباسم خوب

 .وارد سالن شدیم. تک توک مهمون ها اومده بودن و صدای کر کننده موزیک، کل سالن رو برداشته بود

 
  همه چی روبه راه بود؛ فقط منتظر عروس و

ن که بابچه ها عکس نگیرن تا بچه ها راحت دوماد بودیم. آرش و شادی خودشون از قبل با مهمون ها هماهنگ کرده بود

 .باشن

 

 .یه میز کنار جایگاه عروس و دوماد انتخاب کردیم و نشستیم؛ قشنگ موقعیت پیش اومده بود که انرژیم رو تخلیه کنم

 صدای آهنگ واقعا بلند بود. نازی آروم در

 :گوشم گفت

 .دم معروففاطی فکرش رو می کردی عروسی شادی این طوری باشه، باکلی آ -

 !نه به جون تو -

 تموم سنگ شادی عروسی تو خواستم می قشنگ و پربدم وسط رقص خانم ها شروع شده بود؛ منم که جوگیر، بلند شدم

 .بزارم

 
 "می بینمت دل میشه پر پر"

 "این چه حسی آی دلبر"

 "این عشق می کشه من رو آخر"

 "این چه حسی آی دلبر"

 "با تو آرومه دلم"

 "آرومه دلم"

 "تویی هارون دلم به تو محکومه دلم"

 "دلبر"

 "میبری هوش و حواس از سر"

 "دلبر"

 "بیا بزنیم به سیم آخر"
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 (♡رستمی♡امین_دلبر♡)

 
 .صدای فائزه، نشان از اومدن آرش و شادی بود

 عروس، لباس اون توی واقعا شادی. رفتم بیرون سالن از و انداختم سرم شالم رو روی

 .بودشبیه فرشته ها شده 

 .آرش هم مثل مدل ها شده؛ واقعا زوج خوبی بودن

 دهنشون و بود کوچیک سنشون بود؛ زود اآلن از خوب ولی بودن خوبی زوج هم اونا هانی و آرشا کنار هم ایستاده بودن.

 .میده شیر بوی هنوز

 محدثه هم بافاصله از من ایستاده بود که محمد جواد کنارش ایستاد؛ این دوتا

 .اومدن هم به هم می

 موندی که اونم می ترشی؛ وجدان: فقط تو

 .من می دونم

 .وجدان خفه شو بزار ببینم چه غلطی دارم می کنم

 رقص جلوی عروس داماد شروع شده بود و من هیج جوره قصد نداشتم که

 .از این رقص کناره گیری کنم

 
 آرش خیلی مردونه داشت به این ادا های

 بود؛ کم ما می خندید. عروسی دختر عموم

 .چیزی نبود که

 روش گل خاطره به ما و داد شاباش بهمون تومان باالخره آرشا نفری بیست

 از وسط کنار اومدیم تا زوج عاشق

 .وارد سالن بشن

 جایگاه عروس و دوماد نشستن؛ با کمک محدثه شنل شادی رو آرش و شادی تو

 .در آوردیم

 :در گوش شادی گفتم

 !شدی عروس خانم، چه قدر خوشگل -

 ...!امروز کلی تلفات داشته باشیم شیطون تو هم حسابی ترکوندی ها! فکر کنم -
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 .ریز خندیدم

 :گفتم لبخند با منم .اومد پیشش خواهر شوهر شادی،

 .من شما دوتا رو تنها می زارم؛ خوش بگذره -

 :گفتم و بالبخند به سمت روزبه اینا رفتم و یه صندلی خالی بود، روس نشستم

 میگذره؟ چیزی احتیاج ندارید؟خوش  -

 :روزبه گفت

 .نداریم احتیاج چیزی هست؛ هم چی همه همه چی عالیه! -

 !خوبه -

 :مهشید بالبخند گفت

 !چه قدر خوشگل شدی -

 !مرسی، تو هم خیلی خوشگلی ها -

 :صدای آهنگ ترکی بلند شد. منم جوگیر باصدای بلندی گفتم

 !اوعو -

 .بچه ها وسط بریزید

 شروع و پریدیم وسط همیشگی که تو مهمونی ها داشتیم، همگیطبق عادت 

 .به رقص آذری، کردیم

 "باخ گوزلره"

 "باخ گوزلره باخ دلی دی

 "بیر بیرین دن"

 "عاشق میه وار یتر که دلبر رینن"

 "بیر عشقیم وار"

 "کی اونا جانیم که اونا عمریم"

 "باغلیدی باغلی"

 "نه دسم آز دی"

 

 (♡اذری♡افشین_دیوانه♡)
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 .کرد عقد خطبه خوندن به عاقد شروع

  خطبه عقد قبال خونده شده بود ولی خب

 .اآلن دوباره خونده شد تا توی فیلم عروسی باشه

 .من داشتم قند رو می سابیدم و محدثه و هانی هم دو طرفه توری رو گرفته بودن

 ...!سرکار خانم شادی محمدی -

 ...برای بار سوم می پرسم؟

 شما را به عقد دائمی آقایآیا بنده وکیلم 

 و صد و نبات شاخه ده رز، گل شاخه آرش ابراهیمی، با صداق یک جلد کالم اهلل مجید، یه جام آیینه و شمدان، دویست

 سکه چهارده

 ...به نیت چهار ده معصوم در بیاورم؟

 
 :گفتم و انداختم کلم پس صدام رو

 ...!نخیر!... عروس زیر لفظی می خواد -

 جمع بلند شده بود؛ خودممصدای خنده 

 .خندم گرفته بود

 .مادر آرش گردنبد ظریف و خوشگلی رو از جعبه در آورد و گردن شادی انداخت

 :عاقد با لبخند گفت

 .کنم جاری رو خطبه باشین، راضی هم شما و بدن اجازه اگه این خانم -

 .اختیار دارین حاج آقا! بفرمایید -

 :عاقد گفت

 ...سم، آیا بنده وکیلم؟برای بار آخر می پر -

 :شادی قرآن بست رو و گفت

 !"بله"با اجازه پدر و مادرم و بزرگتر های جمع  -

 
  چشم هایت، تمام چیزی ست

 …که از زندگی می خواهم

  نگاهت را که داشته باشم

  هزاران بهانه دارم
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  برای نفس کشیدن

  برای زنده ماندن

  برای عاشق شدن

 …!و حتی برای مردن

 .کردن دادن کادو و گفتن تبریک به ؛ همه شروعست و جیغ همه بلند شدصدای د

 خوشحال که شادی به کردم؛ می نگاه آرش و شادی رقص به با عشق داشتم

 بود و عشق رو حتی از چشم هاش هم

 .می شد خوند

 ...!کرد می نگاه دلبرش، و ناز عروس به به آرشی که با عشق و محبت

  خوشحال بودن وبه نگین و ثنا و نازی که 

 .غم مهمون صورتشون نبود

 .به محمد جوادی که گاه و بیگاه شوخی های ناشیانه می کرد تا توجه محدثه رو به خودش جلب کنه

 .و محدثه ای خوشحال بود و این شوخی ها رو بی جواب نمی زاشت

 .به هانی ای که کنار آرشا خوشحال بود و خنده هاش از ته دل بود

 .یاشاری که حال دلشون خوب بودبه آراد و 

 :رقص آرش و شادی تموم شد و موزیک قطع شد. آرش با صدای بلند گفت

 
 تو ناز کن -

 من هم لی لی به الالی نازهایت می گذارم

 آخر تو چه میددانی

 حوالی دلبری هایت

 دلم چطور آرام می گیرد

 :شادی هم با لبخند گفت

 ��جــآنانمـ -

 اسمـشْـ را گـذاشتـه ام

 ‹ ــانِ دل��جــ ›

 یعنـی هـم جـان اسـت و هـم دل

 گـذشتـه عشـق از مـا ارڪ
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 یعنـی هنـوز بـرای احسـاسمـان اسمـی پیـدا نشـده

  "دیگـر هـم ــالِ♡مــ"عجـالتـاً 

 ��️♥�🙈� ! .. نیـدڪصـدایمـان 

♡ 

 .صدای کف و جیغ و سوت بلند شده بود

 علی اصغر پایه های دوربین رو جمع کرد

 دوستش دنیا اندازه که کردم بغلش رو شادی محکم و همه دور هم جمع شدیم؛

 .داشتم

 فلش دوربین روشن شدباصدای آماده علی اصغر و قرار گرفتنش توی کادر دوربین، 

 و این عکس همراه آدم هاش رفتن توی قاب

 ♡...خاطره ها

 
 ...این پایان ماجرا نیست؟

. 

. 

. 
 داستان ما هنوز اوالشه کلی کار نکرده، کلی عشق به فرجام نرسیده، کلی عاشق

 و معشوق و کلی خیابون های گز نشده

 ♡...داریم

. 

. 

. 

. 

 باید گذر کرد از این خزان دلم

 یمان دارم، آخر بهار میشهمن ا

 رد میشه این بهمن، آب میشن این دردها

 باور کن بعد از این

 دنیا، دلخواه تر میشه
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 ♡ ....2این رمان فصل دو داره به اسم وروجک های شیطون 

 
 ...!ممنونم که من رو تو نوشتن این رمان همراهی کردین

 هنویسنده:فاطی مقار

 :ایدی کانال

@R_macanii_A 

 ...!عاشق تک تک تونم

 ...!به زودی در خدمتون هستم

 
 99/3/9دوشنبه: 

 22:16ساعت:

 

 

 مراجعه کنید.   .IR3ia98www. جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 

@98IA.IR  

www_98ia_com 

 

 

 

 

 

http://www.98ia3.ir/


 

 

فاطی مقاره کاربر نودهشتیا_های شیطونوروجک   WWW.98IA3.IR 220 
 

 

 


